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Sandi Jatmiko Putro. 0611020074-102. Rancang Bangun Robot Pengangkut 
Barang dengan Prinsip Forklift. SKRIPSI.  Pembimbing : Dr. Ir. Bambang 
Susilo, M.Sc.agr dan Prof. Dr. Ir. Sumardi HS., MS

RINGKASAN

Pekerjaan manusia untuk mengatur barang-barang akan menimbulkan 
permasalahan, misalnya dengan melakukan pekerjaan yang sama berulang ulang
akan tidak efisien bagi beberapa pekerja, manusia dengan tidak sengaja membawa 
bakteri dari luar, kecepatan pengerjaan, keadaan yang berbahaya dan lain 
sebagainya. Sistem atau teknik penggudangan yang memudahkan penggudangan 
pada ruang-ruang tertentu yang rawan diperlukan, sehingga dapat mengurangi 
dampak negatif dari kontaminasi manusia dan membantu mempercepat pekerjaan 
manusia.

Robot dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, bahkan hampir dapat 
menggantikan manusia pada pekerjaan yang beresiko tinggi. Robot yang 
dirancang adalah robot pengikut garis yang mengikuti hanya garis yang berwarna 
hitam. Secara otomatis robot akan bekerja mengangkut dan membawa barang 
menuju tempat yang diinginkan sehingga dapat memudahkan pengangkutan.
Metode pengambilan barang menggunakan prinsip forklift.

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, keseluruhan sistem dapat 
terkoordinasi dengan baik sehingga robot dapat menjalankan fungsinya yaitu 
mengikuti garis, mengangkat beban dan meletakkannya kembali pada tempat yang 
telah ditentukan. Pembuatan algoritma program berhasil menjalankan robot sesuai 
dengan perintah dan dapat melintasi jalur / lintasan yang telah ditentukan. Robot 
dapat melintasi lintasan dengan sudut belokan 0 derajat hingga 135 derajat. 
Kecepatan robot pada jalan lurus dengan beban 150 gram adalah 0.044 m/s,
kecepatan robot pada belokan 45 derajat dengan beban 250 gram adalah 0.041 
m/s, kecepatan robot pada belokan 90 derajat dengan beban 350 gram adalah 
0.036 m/s dan kecepatan robot pada belokan 135 derajat dengan beban 450 gram 
adalah 0.034 m/s. 

Semakin besar sudut belokan semakin lambat robot untuk sampai ke 
tujuan karena membutuhkan langkah lebih untuk memutar tubuh robot. 
Penambahan beban sangat mempengaruhi jalan dan konsumsi daya pada robot. 
Semakin berat beban yang diangkut, maka robot akan semakin lambat dan 
konsumsi daya semakin besar.

KATA KUNCI : Robot, pengikut garis, pengangkutan, forklift



Sandi Jatmiko Putro, 0611020074-102. Design and Development of 
Transporter Robot with Forklift System. SKRIPSI. Supervisor : Dr. Ir. 
Bambang Susilo, M.Sc.agr. Co-Supervisor : Prof. Dr. Ir. Sumardi HS., MS

SUMMARY

Human work on arranging goods will caused problems, for example recurring the 
same work is unefficiently for a few workers, they inadvertently bring bacteria 
from outside, speed of working, hazardous condition and others. Stocking holding 
technique which are lightly stocking holding on the certain unsafe room is 
required, so it can reduce negative impact from human contamination and helping 
to advances human work.

Robots are made to help human work, even it almost replace on human work deal 
with high risk job. Robot that had already designed is line follower robot which is 
followed only black line. Automatically, the robot will work to picking and 
carrying goods going to the destination, so it can making easy on the transport.
The method of picking and carrying goods using forklift system.

The result of examination indicate that entire system can be coordinated well, so 
robot can follow the line, lift load and put it down back at the set place. Scheme 
robot algorithm succeed to run the robot according to duty and step over the track
which are set. The robot can step over the track from 0 until 135 degrees angle. 
The speed of robot on straight line with 150 grams weights is 0.044 m/s, speed of 
robot on 45 degrees angle line with 250 grams weights is 0.041 m/s, speed of 
robot on 90 degrees angle line with 350 grams weights is 0.036 m/s and speed of 
robot on 135 degrees angle line with 450 grams weights is 0.034 m/s.

Magnification of deflection angle will decrease robot’s speeds to arrive on the 
destination, because it needs more step to turn robot’s body. Increasing load 
would be very affected on the movement and energy consumption of robot’s. 
More heavier loads, so the robot’s movement would more slower and increasing
energy consumption.

KEYWORD : Robot, Linefollower, Transportation, Forklift



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Robot, adalah pengangkut barang yang dapat diperintah dan melaksanakan 

perintah dengan benar dan tepat sasaran. Penggudangan merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting bagi suatu sistem penanganan maupun produksi barang 

baik di industri skala besar maupun kecil. Barang hasil produksi maupun raw 

material yang menumpuk akan menimbulkan masalah tersendiri. Penggudangan 

menggunakan alat otomatis merupakan salah satu metode penyimpanan terpadu 

yang digunakan untuk menyimpan, melindungi dan merawat barang yang ditahan. 

Pekerjaan manusia untuk mengatur barang-barang akan menimbulkan 

permasalahan, misalnya dengan melakukan pekerjaan yang sama berulang ulang 

akan tidak efisien bagi beberapa pekerja, pada ruangan tertentu. Misalnya, 

manusia dengan tidak sengaja membawa bakteri dari luar, kecepatan pengerjaan, 

keadaan yang berbahaya dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu dilakukan 

pengembangan pada sistem penggudangan dengan alat angkut otomatis.

Indonesia, merupakan negara yang sedang berkembang di bidang robotika. 

Perkembangan teknologi ini berjalan sangat pesat sehingga diharapkan dapat 

membantu manusia mengerjakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian,

ketepatan tinggi dan beban berat. Prestasi kerja, diharapkan mampu menggantikan 

manusia untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi atau 

pekerjaan manusia yang beresiko tinggi.

Sistem teknik penggudangan, memudahkan pada ruang-ruang tertentu 

yang rawan berbahaya, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari 
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kontaminasi oleh manusia dan membantu mengexpansi pekerjaan manusia. 

Berdasarkan keadaan tersebut maka dengan menggunakan robot pada 

penggudangan diharapkan dapat mengatasi  permasalahan di atas.

Prinsip kerja forklift dapat dikerjakan secara otomatis menggunakan 

perintah berbahasa Asembler yang dapat dimengerti dan dikerjakan oleh robot.

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara merancang dan membuat prototype robot linefollower

untuk pengangkutan otomatis.

2. Bagaimana merancang algoritma perangkat lunak (software) untuk 

mikrokontroler 89S52 dengan teknik pemrograman sehingga dapat 

digunakan sebagai pengendali pergerakan robot.

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang sebuah 

prototipe robot linefollower yang mampu melakukan beberapa pergerakan dasar 

mengikuti garis, mengangkat beban dan meletakkannya kembali. Adapun 

pergerakan dasar tersebut akan dikendalikan secara otomatis menggunakan sensor 

dan mikrokontroler.
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1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengatasi permasalahan 

penggudangan, sehingga dapat membantu pengangkutan dan pengaturan barang.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan kajian permasalahan yang telah dirumuskan di atas, masalah 

akan dibatasi pada perancangan prototipe robot linefollower yang mampu 

melakukan pergerakan dasar mengikuti garis, mengangkat beban dan 

meletakkannya kembali ke tempat yang telah ditentukan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Robotika

Robot berasal dari bahasa Cekoslowakia "robota" yang berarti pelayan 

atau tenaga kasar. Robot adalah mesin yang dapat bekerja sendiri tanpa kendali 

atau campur tangan manusia dan biasanya pergerakannya meniru pergerakan 

sendi-sendi manusia. Robot dibuat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat 

berulang (repetitif), membosankan, kotor, berbahaya dan memerlukan ketekunan 

yang tinggi. Dalam perkembangannya, robot dewasa ini bukan hanya mesin yang 

melakukan gerakan-gerakan berulang tetapi telah melibatkan kecerdasan dan 

keluwesan. Perkembangan teknik kendali dan otomatisasi yang didukung oleh 

teknologi informatika dan mikroelektronika telah melahirkan robot sebagai suatu 

perangkat industri yang dapat meningkatkan produktivitas, standar mutu, efisiensi 

dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sebelumnya oleh 

manusia (Ardisasmita, 2003).

Robot industri adalah komponen utama dalam teknologi otomasi yang 

dapat berfungsi layaknya buruh atau pekerja manusia dalam pabrik namun 

memiliki kemampuan bekerja yang terus-menerus tanpa lelah. Robot industri 

dapat dibuat untuk menggantikan posisi-posisi pekerja dalam bagian produksi, 

seperti buruh dengan keahlian rendah hingga teknisi profesional dengan keahlian 

tertentu (Pitowarno, 2006).

Robot diciptakan karena robot diharapkan dapat membantu manusia 

mengerjakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan ketepatan tinggi. Bahkan 

robot diciptakan agar dapat menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan 
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yang memerlukan kecepatan tinggi atau pekerjaan manusia yang beresiko tinggi 

(Halim, 2007).

2.2. Hukum Gerak Newton

Hukum-hukum gerak Newton dapat dinyatakan dengan kalimat sederhana 

sebagai berikut (Alonzo, 1992):

Hukum I Newton. Bila tidak ada gaya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada 

suatu benda adalah nol, maka suatu benda tersebut akan bergerak lurus beraturan 

(dengan kecepatan tetap) atau diam.

= 0
Hukum II Newton. Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda adalah

sama dengan percepatan benda dikalikan massanya.

 =  
Hukum III Newton. Bila suatu benda mengalami gaya oleh benda lain maka

benda lain tersebut juga akan mengalami gaya yang besarnya sama akan tetapi

dengan arah berlawanan oleh suatu benda tersebut.

Salah satu jenis penggerak robot mobile yang umum digunakan terutama 

untuk dioperasikan dalam ruangan adalah robot mobil dengan sistem penggerak 

diferensial (differential drive). Alasan utamanya karena relativ lebih fleksibel 

dalam melakukan manuver serta kemudahan dalam pengontrolannya. Robot jenis 

ini pada dasarnya memiliki dua roda utama yang masing-masing digerakan oleh 

penggerak tersendiri (umumnya berupa motor DC magnet permanen dengan gear

pereduksi yang berfungsi untuk memperkuat torsi motor), sebagai penyeimbang 
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umumnya robot ini dilengkapi juga dengan satu atau dua.buah roda castor yang 

ditempatkan dibagian belakang robot tersebut. Gambar 1 memperlihatkan 

arsitektur robot dilihat dari bagian atas. Jika kedua roda penggerak tersebut

berputar dengan kecepatan yang sama maka robot tersebut akan bergerak dengan 

arah yang lurus, sedangkan jika kecepatan salah satu roda lebih lambat maka 

robot akan bergerak membentuk kurva dengan arah lintasan menuju salah satu 

roda yang bergerak lebih lambat (Iwan, 2009).

Gambar 1. Posisi dan Orientasi Robot Pada Koordinat Cartesian

Untuk panjang jari-jari roda r, serta kecepatan rotasi masing-masing roda 

kanan dan roda kiri berturut-turut ω R dan ω L , rnaka kecepatan linear roda kanan 

dan roda kiri dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut.

R ( ) =  ω  ( )
L ( ) =  ω  ( )
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Sedangkan kecepatan linear robot dan kecepatan rotasi robot dapat diketahui

berdasarkan kedua kecepatan linear roda. Secara matrik dapat disajikan sebagai 

berikut.

2.3. Sistem Kontrol

Sistem kontrol adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama di bawah 

pengarahan suatu kecerdasan mesin. Dalam kebanyakan kasus, rangkaian 

elektronika menghasilkan kecerdasan, dan komponen-komponen elektromekanik, 

seperti sensor dan motor, bertindak sebagai antar-muka dengan dunia fisik (Arif, 

2010)

Sistem kontrol dapat dikelompokkan menurut beberapa cara :

 Sistem regulator secara otomatis menjaga suatu parameter agar 

bernilai pada (atau sekitar) harga tertentu. Contohnya adalah sistem 

pemanasan rumah yang menjaga suhu pada nilai tertentu meskipun 

terjadi kondisi-kondisi luar yang berubah. 

 Sistem pembuntut (follow-up system) mengupayakan outputnya agar 

mengikuti lintasan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Contohnya adalah robot industri yang memindahkan bagian-bagian 

(parts) dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

 Sistem kontrol event mengendalikan serangkaian peristiwa (event)

yang berurutan. 
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2.3.1. Mikrokoltroler

AT89S52 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan dari 

8051 standar (semua pin dan instruksi assembler sesuai dengan standar 

8051) oleh Atmel Corporation. Mikrokontroler ini dirancang dengan 

teknologi CMOS dan memori non-volatile dari Atmel dengan memori 

program internal (memori flash) sebesar 8 KB yang bisa diprogram dalam 

sistem (In-System programmable flash memory-ISP). Penambahan fitur 

dari mikrokontroler standar diantaranya :

1. Memori flash 8 KB yang bisa diprogram ulang sampai 100 siklus 

baca/tulis.

2. Fungsi penguncian memori program (program memory lock) untuk 

memproteksi isi memori program internal.

3. Bekerja pada frekuensi sampai 33 MHz.

4. RAM internal sebesar 256 byte.

5. Penambahan Timer 2.

6. Timer Watchdog yang bisa diprogram.

7. Dua data pointer (DPTR).

8. Delapan sumber interupsi.

9. Fungsi-fungsi penghematan daya (power down mode).

Dengan penambahan fungsi-fungsi diatas, AT89S52 merupakan 

mikrokontroler yang cukup andal untuk aplikasi-aplikasi sistem kendali 

atau yang lainnya. Memori flash internal sebesar 8 KB yang bisa 

diprogram ulang dalam sistem (ISP) memudahkan untuk merancang 
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software sehingga mungkin tidak dapat diperlukan emulator (Usman, 

2008).

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dirancang khusus untuk 

aplikasi kontrol, dan dilengkapi dengan ROM, RAM dan fasilitas I/O pada 

satu chip. AT89S52 adalah salah satu anggota dari keluarga MCS-51/52 

yang dilengkapi dengan internal 8 Kbyte Flash PEROM (Programmable 

and Erasable Read Only Memory), yang memungkinkan memori program 

untuk dapat diprogram kembali. AT89S52 dirancang oleh Atmel sesuai 

dengan instruksi standar dan susunan pin 80C5 (Rosadi, 2010).

Rosadi (2010) mengemukakan bahwa mikrokontroler AT89S52 memiliki:

• Sebuah CPU ( Central Processing Unit ) 8 Bit.

• 256 byte RAM ( Random Acces Memory ) internal.

• Empat buah port I/O, yang masing masing terdiri dari 8 bit

• Osilator internal dan rangkaian pewaktu.

• Dua buah timer/counter 16 bit

• Lima buah jalur interupsi ( 2 buah interupsi eksternal dan 3 

interupsi internal).

• Sebuah port serial dengan full duplex UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter).

• Mampu melaksanakan proses perkalian, pembagian, dan 

Boolean.

• EPROM yang besarnya 8 KByte untuk memori program.



• Kecepatan maksimum pelaksanaan instruksi per siklus adalah 0,5 

μs pada frekuensi clock 24 MHz. Apabila frekuensi clock 

mikrokontroler yang digunakan ad

pelaksanaan instruksi adalah 1 μs.

Mikrokontroler AT89S52 mempunyai 40 pin dengan catu daya 

tunggal 5 Volt. Ke

2010) :

Fungsi dari masing

1. Pin 1 sampai 8 (Port 1) merupakan port pararel 8 bit dua arah ( 

bidirectional) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

(general purpose).

2. Pin 9 merupakan pin reset, reset aktif jika mendapat catuan 

tinggi.

• Kecepatan maksimum pelaksanaan instruksi per siklus adalah 0,5 

μs pada frekuensi clock 24 MHz. Apabila frekuensi clock 

mikrokontroler yang digunakan adalah 12 MHz,maka kecepatan 

pelaksanaan instruksi adalah 1 μs.

Mikrokontroler AT89S52 mempunyai 40 pin dengan catu daya 

tunggal 5 Volt. Ke-40 pin tersebut digambarkan sebagai berikut 

Gambar 2. Konfigurasi Pin 89S52

Fungsi dari masing-masing pin 89S52 adalah :

Pin 1 sampai 8 (Port 1) merupakan port pararel 8 bit dua arah ( 

bidirectional) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

(general purpose).

Pin 9 merupakan pin reset, reset aktif jika mendapat catuan 

tinggi.
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3. Pin 10 sampai 17 (Port 3) adalah port pararel 8 bit dua a rah 

yang memiliki fungsi pengganti sebagai berikut :

 P3.0 (10) : RXD (port serial penerima data)

 P3.1 (11) : TXD (port serial pengirim data)

 P3.2 (12) : INT0 (input interupsi eksternal 0, aktif low)

 P3.3 (13) : INT1 (input interupsi ekstrernal 1, a ktif 

low)

 P3.4 (14) : T0 (eksternal input timer / counter 0)

 P3.5 (15) : T1 (eksternal input timer / counter 1)

 P3.6 (16) : WR (Write, aktif low) Sinyal kontrol 

penulisan data dari port 0 ke memori data dan input-

output eksternal.

 P3.7 (17) : RD (Read, aktif low) Sinyal kontrol 

pembacaan memori data input -output eksternal ke port 

0.

4. Pin 18 sebagai XTAL 2, keluaran osilator yang terhubung pada 

kristal.

5. Pin 19 sebagai XTAL 1, masukan ke osilator berpenguatan 

tinggi, terhubung pada kristal.

6. Pin 20 sebagai Vss, terhubung ke 0 atau ground pada 

rangkaian.
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7. Pin 21 sampai 28 (Port 2) adalah port pararel 8 bit dua arah. 

Port ini mengirim byte alamat bila pengaksesan dilakukan pada 

memori eksternal.

8. Pin 29 sebagai PSEN (Program Store Enable) adalah sinyal 

yang digunakan untuk membaca, memindahkan program 

memori eksternal (ROM / EPROM) ke mikrokontroler (aktif 

low).

9. Pin 30 sebagai ALE (Address Latch Enable) untuk menahan 

alamat bawah selama mengakses memori eksternal. Pin ini juga 

berfungsi s ebagai PROG (aktif low) yang diaktifkan saat 

memprogram internal flash memori pada mikrokontroler (on 

chip).

10. Pin 31 sebagai EA (External Accesss) untuk memilih memori 

yang akan digunakan, memori program internal (EA = Vcc) 

atau memori program eksterna l (EA = Vss), juga berfungsi 

sebagai Vpp (programming supply voltage) pada saat 

memprogram internal flash memori pada mikrokontroler.

11. Pin 32 sampai 39 (Port 0) merupakan port pararel 8 bit dua 

arah. Berfungsi sebagai alamat bawah yang dimultipleks den 

gan data untuk mengakses program dan data memori eksternal.

12. Pin 40 sebagai Vcc, terhubung ke +5 V sebagai catuan untuk 

mikrokontroler.
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Semua serpih tunggal dalam keluarga MCS-51 memiliki 

pembagian ruang alamat untuk program dan data. Pemisahan memori 

program dan memori data memperbolehkan memori data untuk diakses 

oleh alamat 8 bit. Sekalipun demikian, alamat data memori 16 bit dapat 

dihasilkan melalui register DPTR (Data Point Register). Memori program 

hanya bisa dibaca tidak bisa ditulis karena disimpan dalam EPROM. 

Dalam hal ini EPROM yang tersedia di dalam serpih tunggal AT89S52 

sebesar 8 Kbyte (Rosadi, 2010).

a. Memori Program

Pada EPROM 8 Kbyte, jika EA (External Access) bernilai 

tinggi, maka program akan menempati alamat 0000 H sampai 

0FFF H secara internal. Jika EA bernilai rendah maka program 

akan menempati alamat 1000 H sampai FFFF H ke pr ogram 

eksternal.

b. Memori Data

Memori data internal dipetakan seperti pada gambar di 

bawah ini Ruang memorinya dibagi menjadi tiga blok yaitu bagian

128 bawah, 128 atas, dan ruang SFR ( Special Function Register).

Bagian RAM 128 byte bawah dipetakan menjadi 32 byte bawah 

dikelompokkan menjadi 4 bank dan 8 register (R0 sampai R7). 

Pada bagian 16 byte berikutnya, di at as bank-bank register, 

membentuk suatu blok ruang memori yang bisa teralamati per bit ( 

bit addressable).



Alamat

byte yang berada di dalam 128 bawah dapat diakses baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Bagian 128 atas hanya dapat 

diakses dengan pengalamatan tidak langsung. Bagian 128 atas dari 

RAM hanya ada di

(Rosadi, 2010)

2.3.2. Sensor Cahaya

Cahaya infra merah adalah suatu pilihan yang cukup baik sebagai 

sensor karena cahaya spektrum cahaya ini berada di luar spektrum cahaya 

matahari sehingga tidak mengganggu kinerja sen

LED Infrared yang dipantulkan ke garis akan diserap dan tidak 

dipantulkan ke detektor namun apabila cahaya menimpa bidang berwarna 

terang akan dipantulkan kembali ke detektor (phototransistor). Pada saat 

pancaran cahaya yang dipan

sensor ini akan berada pada kondisi saturasi sehingga basis dari transistor 

Gambar 3. Memori data 89S52

Alamat-alamat bit ini adalah 00 H hingga 7F H. Semua 

byte yang berada di dalam 128 bawah dapat diakses baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Bagian 128 atas hanya dapat 

diakses dengan pengalamatan tidak langsung. Bagian 128 atas dari 

RAM hanya ada di dalam piranti yang memiliki RAM 256 byte 

(Rosadi, 2010).

Cahaya infra merah adalah suatu pilihan yang cukup baik sebagai 

sensor karena cahaya spektrum cahaya ini berada di luar spektrum cahaya 

matahari sehingga tidak mengganggu kinerja sensor. Pancaran cahaya dari 

LED Infrared yang dipantulkan ke garis akan diserap dan tidak 

dipantulkan ke detektor namun apabila cahaya menimpa bidang berwarna 

terang akan dipantulkan kembali ke detektor (phototransistor). Pada saat 

pancaran cahaya yang dipantulkan diterima oleh phototransistor maka 

sensor ini akan berada pada kondisi saturasi sehingga basis dari transistor 
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15

yang terhubung pada bagian kolektornya akan terhubung ke ground. 

Transistor akhir tersebut akan cut off, arus bias akan mengalir dari resistor 

ke bagian keluaran sensor sehingga berlogika 1. Sebaliknya bila pancaran 

cahaya tidak diterima, maka phototransistor akan berada pada kondisi cut 

off. Arus bias akan masuk melalui resistor ke basis transistor akhir 

sehingga transistor ini berada pada kondisi saturasi dan keluaran sensor 

berlogika 0 (Budiharto, 2009).

2.3.3. Aktuator 

Aktuator dasar yang sering digunakan sebagai penghasil gerakan, 

yaitu motor DC magnet permanen (DC-MP), motor DC brushless (DC-

BL), motor DC Servo (DC-SV), aktuator pneumatik dan aktuator hidrolik. 

DC Motor menggunakan gaya lawan untuk “menolak” atau mendorong 

“fisik kutup magnet” yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada DC-MP, 

putarannya relatif tidak terkendali, jarak tolakannya sangat relatif 

tergantung dari medan magnet yang dihasilkan (Pitowarno, 2006).

Salah satu jenis penggerak robot mobile yang umum digunakan 

terutama untuk dioperasikan dalam ruangan adalah robot mobil dengan 

sistem penggerak diferensial (differential drive). Alasan utamanya karena

relative lebih fleksibel dalam melakukan manuver serta kemudahan dalam

pengontrolannya (Iwan, 2009).
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2.3.4. Driver 

Dhadhang (2009) mengemukakan bahwa, driver motor berfungsi 

sebagai piranti yang bertugas untuk menjalankan motor baik mengatur 

arah putaran motor maupun kecepatan putar motor. Macam driver motor 

diantaranya adalah :

 Driver Kontrol Tegangan, dengan driver motor kontrol tegangan 

menggunakan level tegangan secara langsung untuk mengatur kecepatan 

dari putaran motor. 

 Driver PWM, dengan kontrol PWM kita dapat mengatur kecepatan motor 

dengan memberikan pulsa dengan frekwensi yang tetap ke motor, 

sedangkan yang digunakan untuk mengatur kecepatan adalah duty cycle

dari pulsa yang diberikan. 

 Driver H, driver type H digunakan untuk mengontrol putaran motor yang 

dapat diatur arah putarannya CW maupun CCW. Driver ini pada dasarnya 

menggunakan 4 buah transistor untuk switching dari putaran motor dan 

secara bergantian untuk membalik polaritas dari motor. 

Motor DC merupakan sebuah elekrik motor yang menggunakan 

tegangan DC yang mengkonversikan besaran listrik menjadi besaran 

mekanik. Motor DC yang pada umumnya digunakan pada pekerjaan yang 

kecil dan lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi – aplikasi elektronika 

misalnya robot mobil. Motor DC ini mempunyai dua terminal elektrik. 

Dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut maka 

motor akan dapat berputar pada satu arah dan apabila polaritas dari 
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tegangan tersebut dibalik, maka arah putaran motor akan terbalik pula. 

Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah 

putaran motor sedangkan beda tegangan yang diberikan menentukan 

kecepatan motor tersebut (Dhadhang, 2009).

2.4. Mekanik 

Hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam desain mekanik robot 

adalah perhitungan  kebutuhan torsi untuk menggerakkan sendi atau roda. Motor, 

sebagai penggerak utama yang paling sering dipakai umumnya akan bekerja 

optimal (torsi dan kecepatan putar paling ideal) pada putaran yang relatif tinggi 

yang hal ini tidak sesuai bila porosnya dihubungkan langsung ke sendi gerak atau 

roda. Sebab kebanyakan gerakan yang diperlukan pada sisi anggota badan robot 

adalah relatif pelan namun bertenaga. Untuk itu diperlukan cara-cara transmisi 

daya motor secara tepat. Salah satu metode yang paling umum adalah 

menggunakan sistem gear (Pitowarno, 2006).

Gambar 4. Transmisi Gir Hubungan Langsung
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Transmisi gir hubungan langsung dikenal cukup mudah instalasinya, 

namun memiliki kelemahan utama yaitu jeda gerakan ketika dikemudikan dalam 

arah berlawanan. Hal ini dikenal sebagai backlash. Kelemahan lain yang sering 

muncul adalah masalah friksi antar gir dan friksi poros (Pitowarno, 2006).

Gambar 5. Transmisi Gir Hubungan Ohmic

Tipe worm-gear seperti gambar memiliki keunggulan dari segi efisiensi 

mekanik karena rasio gir yang dihasilkan dari perbandingan antara jumlah gigi gir 

pada poros motor dan poros output dapat dibuat relatif sangat besar hanya dengan 

sekali konversi. Jika ulir pada gir poros motor memiliki konfigurasi tunggal maka 

satu putaran penuh pada poros motor adalah menghasilkan gerakan translasi 

(keliling) dari gir output yang sebanding dengan jarak ulir dari sisi ke sisi

(Pitowarno, 2006).

Gambar 6. Gir Belt
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Gir terbuat dari material komposit sedangkan belt terbuat dari karet 

berserat nilon. Tipe ini memiliki keunggulan dari segi back-lash karena konstruksi 

belt yang ketat dapat menghilangkan jeda dalam pengemudian arah berlawanan

(Pitowarno, 2006).

2.5.Pemrograman 

Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman dengan korespondensi 

satu-satu antara perintah-perintah/pernyataannya dan bahasa mesin komputer. 

Bahasa assembly tidak satu jenis sebagaimana CPU komputer pun bermacam-

macam. Setiap bahasa assembly secara langsung dipengaruhi oleh set instruksi 

mesin komputer dan arsitektur perangkat keras. Secara singkat, bahasa assembly

IBM-PC mengacu pada istruksi-instruksi yang dikenali oleh keluarga 

mikroprosesor Intel 8086-80486 (Abdurohman, 2007).

Assembler adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke 

dalam bahasa mesin. Pada tulisan ini akan mengacu pada assembler yang 

membuat instruksi mesin untuk mikrokomputer IBP yang sesuai. Semua kompter 

tersebut menggunakan mikroprosesor keluarga intel, mulai dari intel 8088 sampai 

80486. Program akan berjalan dibawah sistem operasi PC-DOS/MS-DOS versi 

3.0 atau lebih tinggi. Terdapat dua assembler yang dikenal baik untuk IBM-PC 

yaitu MASM (Microsoft Assembler) dan TASM (Turbo Assembler) 

(Abdurohman, 2007).

Bahasa assembly adalah kumpulan instruksi yang spesifik untuk sistem 

komputer tertentu. Assembler adalah program yang menerjemahkan program yang 
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ditulis dalam bahasa assembly ke dalam bahasa mesin, yang dapat dieksekusi oleh 

komputer. Setiap tipe komputer memiliki bahasa assembly yang berbeda, karena 

rancangan komputer mempengaruhi instruksi yang dapat dieksekusi 

(Abdurohman, 2007).

Bahasa assembly disebut bahasa level-bawah karena dalam struktur dan 

fungsi dekat dengan bahasa mesin. Sebaliknya, bahasa tingkat tingggi seperti 

Pascal, Basic, Fortran dan Cobol mempunyai perintah-perintah yang handal yang 

diterjemahkan ke dalam berbagai instruksi mesin oleh compiler (Abdurohman, 

2007).

Pada MCU harus diberikan program untuk melaksanakan perintah. 

Program terdiri dari susunan instruksi-instruksi, seperti halnya kata-kata yang 

menyusun perintah. Symbol-simbol instruksi seperti CPL, MOV dan seterusnya. 

Instruksi-instruksi tersebut disebut mnemonic, yang kodenya disebut opcode 

(operation code) dan biasa diikuti atau tidak oleh salah satu atau dua operand. 

Opcode menentukan variable mana yang akan digunakan atau instruksi apa yang 

akan dilakukan berikutnya. Susunan perintah mnemonic akan membentuk suatu 

perinta dalam bahasa assembler (Assembly Languange). Bahasa assembler hanya 

untuk mempermudah penulisan program bagi pemakai, setiap mnemonic harus 

diterjemahkan ke dalam bahasa mesin (machine code) untuk dapat dilaksanakan 

oleh MCU. Perangkat lunak yang digunakan adalah Meitan ASM 2005 Standart 

Edition version 1.00 sebagai development tools dan Meitan 2005 sebagai modul 

perangkat keras (Widhiada, 2007).
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Untuk memprogram mikrokontroler, biasanya digunakan bahasa 

assembly, PBASIC, atau C yang hasil akhirnya dikompilasi menjadi file.hex. Jadi 

tidak peduli bahasa sumbernya, hasil akhirnya pasti .hex. Anda dapat membuat 

program assembly di editor Notepad. Coba ketik program berikut yang akan 

mengirim data 0FH ke akumulator dan data yang ada di akumulator dikirim ke 

port 2. Keluaran port 2 dihubungkan ke lampu LED. Berikut adalah contoh 

program assembly pada mikro kontroler 89S51/52 (Budiharto, 2009):

P2.asm :

$MOD51

ORG 00H ; Menggunakan alamat awal chip

MULAI ; Label MULAI

MOV A, #0FH ; Kirim Data 0FH Ke Accumulator

MOV P2,A ; Kirim Data pada Accumulator ke Port 2

JMP MULAI; Loncat Ke Label MULAI

END

Set aturan untuk menggunakan mnemonic dalam spesifikasi instruksi dan 

program lengkap disebut syntax bahasa. Program yang ditulis dalam bahasa 

assembly dapat secara otomatis ditranslasikan ke rangkaian instruksi mesin oleh 

suatu program yang disebut assembler. Program assembler adalah salah satu 

kumpulan program yang merupakan bagian dari software sistem. Assembler, 

seperti halnya program yang lain, disimpan sebagai rangkaian instruksi mesin 

dalam memori komputer. Program user biasanya dimasukkan ke dalam komputer 

melalui keyboard dan di simpan dalam memori atau disk magnetik. Pada titik ini, 
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program user hanyalah kumpulan baris karakter alfanumerik. Pada saat program 

assembler dieksekusi, program tersebut membaca program user, menganalisanya  

dan kemudian menghasilkan program bahasa mesin yang diinginkan. Bahasa 

mesin tersebut berisi pola 0 dan 1 yang menetapkan instruksi yang akan 

dieksekusi oleh komputer tersebut. Program user dalam format teks alfanumerik 

aslinya disebut source program, dan program bahasa mesin yang diassemble 

disebut object program (Widhiada, 2007).

2.6. Studi Kesamaan Model

Untuk menguji suatu fenomena pada suatu prototype, maka dilakukan 

studi kesamaan model dengan ukuran sesungguhnya. Syarat yang harus dipenuhi 

agar model dan prototype sama adalah kesamaan Geometris (Geometric 

Similarity), Kesamaan Kinematis (Kinematic Similarity) dan Kesamaan Dinamis 

(Dinamic Similarity). 

Kesamaan Geometris harus dipenuhinya secara alamiah baik kesamaan 

bentuk maupun kondisi permukaan luar dari kedua benda tersebut. Hasil 

perhitungan percobaan model harus ditambah angka koreksi. Suatu model harus 

mempunyai kesamaan kinematis dengan prototypenya. Kesamaan Dinamis 

diperoleh dengan memperhatikan gaya-gaya yang terjadi pada model. Untuk 

memperoleh hubungan gaya-gaya yang bekerja pada model dengan model

sebenarnya dipakai hukum kesamaan dasar yaitu hukum kesamaan dasar Newton

(Wasimun, 2010).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai April 

2011 dan bertempat di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri, 

Jurusan Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. 3 buah motor DC Servo sebagai penggerak (aktuator),

2. 7 pasang sensor cahaya sebagai pendeteksi garis,

3. 2 rangkaian modul sensor garis sebagai penerima sinyal dari sensor garis,

4. 3 buah Limit Switch sebagai saklar pendeteksi benturan,

5. 1 buah adaptor 5 volt sebagai sumber tenaga robot,

6. 1 buah mikrokontroler sebagai pengendali robot,

7. 1 buah minimum system 89S52 sebagai modul utama perangkaian 

komponen dasar,

8. 1 buah downloader (programmer) untuk memasukkan data program ke 

dalam mikrokontroler,

9. Seperangkat komputer untuk mengolah data yang akan dimasukkan ke 

dalam mikrokontroler.

10. AVO meter untuk mengukur arus dan tegangan listrik.
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11. Stopwatch untuk mengukur lama waktu pengangkutan robot.

12. Timbangan untuk mengukur massa beban dan massa robot.

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Acrylic atau Polymethylmetaacrylat (PMMA) yang digunakan memiliki 

tebal 3 mm. Berfungsi sebagai body robot.

2. Simulasi beban yang akan diangkut akan diletakkan pada pallet terbuat 

dari acrylic.

3. Lakban dengan lebar 4,8 cm, sebagai garis hitam yang akan diikuti robot.

3.3 Perancangan Alat

Gambar 7. Sistem Perancangan Robot

Perancangan alat dilakukan dengan pendekatan rancangan fungsional dan 

rancangan struktural.
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3.3.1 Rancangan Fungsional

Pendekatan rancangan fungsional digunakan agar alat dapat berjalan 

sesuai dengan baik sesuai dengan fungsinya. Pendekatan rancangan fungsional 

terdiri dari rancangan elektronika dan rancangan kerangka robot. Komponen-

komponen elektronika antara lain : minimum system 89S52 , modul sensor, sensor 

cahaya, motor DC Servo dan  Limit Switch. Sedangkan kerangka robot antara lain 

: Chasis robot, body robot dan forklift. 

Berikut adalah Rancangan fungsional robot :

1. Rangkaian Elektronika

a. Minimum System 89S5X

Minimum System 89S5X merupakan sebuah minimum sistem 

untuk mikrokontroler MCS-51, mikrokontroler 89S52 memiliki 

tugas mengendalikan seluruh sistem, dimana keluarannya 

sudah berupa port yang terdiri dari 8 pin untuk 1 portnya. 

                         Gambar 8. Rangkaian minimum system AT89S5X
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Mikrokontroler 89S52 menerima dan mengolah data sinyal dari 

sensor yang kemudian akan menjadi sebuah keputusan untuk 

aktuator (motor DC Servo) untuk melakukan pergerakan.

Rangkaian 89S5X yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 8.

b. Modul Sensor Cahaya

Modul sensor cahaya berfungsi sebagai penerima sinyal dari 

sensor cahaya berupa bilangan biner 0 dan 1 sebagai 

indikatornya dipasang LED. 

Gambar 9. Rangkaian modul sensor cahaya
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Ketika LED pada modul menyala menandakan photodioda 

tidak menerima cahaya dari LED IR nilai binernya 1 

(permukaan hitam), sedangkan ketika LED pada modul tidak 

menyala menandakan photodioda tidak menerima cahaya dari 

LED IR nilai binernya 0 (permukaan putih). Kemudian nilai 0 

dan 1 ini yang dikirimkan ke mikrokontroler untuk diolah 

sebagai input gerakan robot. Kapasitas empat sensor garis 

untuk module ini.

c. Sensor Cahaya

Sensor cahaya  berfungsi untuk membedakan warna hitam dan 

putih  dengan begitu robot dapat mengikuti jalurnya berupa 

garis berwarna hitam. Komponen utamanya adalah LED 

InfraRed sebagai pemancar sinar inframerah dan photodiode

yang akan menangkap pantulan sinar inframerah.

d. Motor DC Servo

Motor DC berfungsi sebagai penggerak roda kanan dan kiri 

serta untuk proses mekanisme pengambilan barang. Motor DC 

Servo yang digunakan sebanyak 3 buah, untuk penggerak roda

dan penggerak forklift.

e. Limit Switch

Limit Switch hampir sama dengan saklar memiliki posisi on

dan off. Berfungsi memberikan input kepada mikrokontroler 

untuk mengaktifkan forklift. 
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2. Kerangka Robot

a. Chasis Robot

Chasis ini merupakan bagian kerangka yang paling bawah. 

Terbuat dari bahan acrylic dengan ketebalan 3 mm. Sebagai 

tempat pemasangan roda dan forklift. Menggunakan empat 

buah roda yang sebagai bagian yang diputar sehingga 

menghasil gerakan pada robot berupa gerakan maju, belok 

kanan, belok kiri dan mundur. Dari empat buah roda ini, dua 

roda belakang sebagai roda yang dikontrol sedangkan dua roda 

didepan sebagai roda bebas.

b. Body Robot

Body robot berfungsi sebagai kerangka yang saling menopang 

juga memiliki nilai estetika. Selain itu sebagai tempat kontrol 

robot dan melindungi bagian atau komponen dalam robot.

c. Forklift

Forklift dipasang pada chasis robot bagian depan. Forklift

digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban, 

menggunakan motor DC Servo sebagai penggeraknya.

3.3.2 Rancangan Struktural

Rancangan struktural ini merupakan rancangan fisik dari robot dan 

rangkaian, antara lain :

1. Rangkaian Elektronika
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a. Minimum System 89S5X

Minimum system 89S5X yang digunakan dibuat 

berdasarkan kebutuhan minimum dari mikrokontroler yang 

dapat dilihat pada datasheet AT89S52. Berikut adalah 

dimensi dari Minimum sistem 89S5X :

 Panjang : 10 cm

 Lebar : 10 cm

Tata letak komponen minimum sistem 89S5X ditunjukkan 

pada Gambar 10.

Gambar 10 . Tata Letak Komponen Minimum System

b. Modul Sensor Cahaya

Rangkaian elektronik modul sensor cahaya untuk robot line 

follower dapat ditemukan di internet sehingga dapat dibuat 
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dengan mudah. Dengan ukuran panjang dan lebar : 3,2 cm 

x 5,5 cm. Rancangan struktural module ditunjukkan pada 

Gambar 11.

Gambar  11. Rancangan Struktural Modul Sensor Cahaya

c. Sensor cahaya

Rangkaian sensor elektronika sensor cahaya ini juga dapat 

ditemukan di internet sehingga dapat dibuat sendiri. Sensor 

cahaya ini ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Sensor cahaya (Photodioda)
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d. Motor DC Servo

Motor DC yang digunakan memerlukan torsi yang besar 

untuk mengangkat beban yang berat. Motor DC Servo yang 

akan digunakan ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 13. Motor DC Servo

e. Limit Switch

Limit Switch yang digunakan banyak dijual dipasaran. 

Adapun ukuran dari Limit Switch yang digunakan: 2 x 1 x 

0,5 cm.

f. Saklar atau Switch

Saklar atau switch yang digunakan untuk memberikan 

sinyal input pada robot, berukuran 1 x 1 x 0,3 cm.

Saklar yang akan digunakan untuk sinyal input ditunjukkan 

pada Gambar 14.

Gambar 14. Saklar / switch
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2. Kerangka Robot

a. Forklift ( pengambil barang)

Konstruksi forklift terbuat dari acrylic dengan ulir dan 

motor sebagai penggerak. Forklift dapat mengangkat 

hingga ketinggian 25 cm, tetapi untuk pengujian digunakan 

ketinggian 2 cm.  

b. Pallet

Pallet digunakan sebagai tempat menaruh barang yang 

akan diangkut oleh robot. Dimensi dari pallet yaitu 18 x 10 

x 5 cm. Ketinggian pallet disesuaikan dengan tinggi garpu.

c. Chasis dan Body Robot

Chasis dan body ini yang digunakan terbuat dari acrylic.

Untuk skala kecil atau miniatur bahan acrylic sudah cukup 

kuat. Adapun dimensinya adalah sebagai berikut :

 Panjang : 35 cm

 Lebar : 19 cm

 Tinggi dengan  forklift : 25,8 cm

 Tebal Chasis : 0,3 cm
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Gambar dari rancangan struktural robot ditunjukkan pada gambar  berikut : 

Gambar 15. Desain Robot Tampak Atas

Gambar 16. Desain Robot Tampak Depan
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Gambar 17. Desain Robot Tampak Bawah

Gambar 18 . Desain Robot Tampak Samping 
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Gambar 19 . Desain Pallet Tampak Atas

Gambar 20 . Desain Pallet Tampak Samping

Gambar 21 . Desain Pallet 3 Dimensi
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Gambar 22 . Desain Robot  3 Dimensi

3.4 Cara Kerja Robot

Beban yang akan diangkut diletakkan pada palet. Pertama, robot 

diposisikan pada start ketika dinyalakan. Tekan tombol switch, langkah awal 

robot akan berjalan maju mengambil palet pada tempat pengambilan. Apabila 

limit switch bagian depan terkena atau tersentuh barang maka forklift akan 

aktif untuk mengangkat barang. Setelah palet terangkat (forklift sampai limit

switch batas atas), robot akan berputar 180 derajat dan berjalan menuju ke 

tempat A. Setibanya di tempat A, sensor taruh barang akan mendeteksi tempat 

A dan mengaktifkan forklift untuk menurunkan palet. Palet telah diturunkan 

apabila forklift mencapai limit switch batas bawah, lalu robot akan berjalan 

mundur hingga persimpangan dan berjalan menuju tempat pengambilan.

Selanjutnya robot akan diperintahkan untuk mengambil palet dan 

menaruhnya di tempat B. Untuk langkah menuju tempat B hampir sama 

dengan langkah menuju tempat A, hanya saja jika tempat A menggunakan 
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sensor kiri untuk mendeteksi maka tempat B menggunakan sensor kanan 

untuk mendeteksi tempat. Ketika barang sudah diletakkan maka robot akan 

berjalan menuju tempat pengambilan dan berhenti dan tugas robot untuk 

memasukkan barang telah selesai.

Tugas berikutnya, robot akan diperintahkan untuk mengambil kembali 

barang pada tempat B dan tempat A lalu membawanya kembali menuju 

tempat pengambilan. Untuk mengaktifkan robot tekan tombol switch, prinsip 

kerja robot hampir sama seperti saat pengambilan, tetapi pada saat berada di 

tempat A atau B robot akan diperintahkan untuk mengambil palet dan 

menurunkannya di tempat pengambilan. 

Peta lintasan yang dibuat adalah pada gambar 23 :

Gambar  23. Peta Lintasan Robot
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Berikut adalah diagram alir cara kerja robot

Gambar 24. Cara kerja robot
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3.5 Prosedur Pengujian Teknis

Pengujian teknis dilakukan untuk mengetahui berapa besar tingkat

keberhasilan kinerja robot. Pengujian dilakukan dengan melakukan beberapa 

variasi perlakuan yaitu menguji robot pada sudut belokan dan pengaruh 

pembebanan.

Pengujian yang akan dilakukan antara lain :

1. Menguji kinerja minimum sistem,

2. Menguji kinerja Motor DC Servo,

3. Menguji kinerja modul sensor,

4. Menguji kinerja sensor,

5. Uji Robot linefollower pada track.

Setiap pengujian beban dan sudut akan diulang sebanyak 5 kali 

pengulangan. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kerja 

dari komponen-komponen vital robot serta menguji kestabilan  robot dalam 

berjalan mengikuti garis, mengangkat beban, membawa beban dan menurunkan 

beban.
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Tabel 1. Variasi pengujian robot pada sudut belokan dan pembebanan

Massa Beban
(gram)

Sudut belokan
(derajat)

Waktu
(detik)

150

0

45

90

135

250

0

45

90

135

350

0

45

90

135

450

0

45

90

135

3.6 Algoritma Program Robot 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Mekanisme 

pelaksanaan algoritma dilakukan oleh pemroses (komputer). Komputer hanyalah 

salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus 
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ditulis dalam notasi pemrograman sehingga dinamakan program. Program adalah 

perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Bahasa 

pemrograman yang akan digunakan adalah assembly dengan menggunakan 

software MIDE-51 sebagai editor program dan ISP-Flash Programmer sebagai 

compiler. Algoritma program robot line tracer ditunjukkan pada gambar 25.

3.7 Prinsip Kerja Robot Saat Pengambilan Barang

Prinsip kerja robot didasarkan pada inputan sinyal dari sensor garis dan 

sensor barang yaitu mengikuti garis hingga sensor mendeteksi barang pada tempat 

pengambilan. Seperti pada kendaraan forklift, robot akan mengambil barang 

dengan cara mengangkatnya menggunakan garpu pengangkat secara vertikal

hingga ketinggian yang telah ditentukan. 

Langkah selanjutnya robot akan berputar 180 derajat dan maju mengikuti 

garis hitam hingga terdeteksi sensor taruh. Pada persimpangan pertama sensor 

akan mendeteksi belokan, maka robot akan belok kiri lalu berjalan maju. Apabila 

sensor taruh terdeteksi, langkah robot akan terhenti dan forklift akan menurunkan 

barang. Setelah itu, robot berjalan mundur hingga persimpangan dan belok kiri 

menuju tempat pengambilan barang. 

Untuk perintah selanjutnya barang akan diambil dan dibawa ke tempat B. 

Prinsip pengambilan sama seperti sebelumnya yaitu ketika sensor barang 

terdeteksi maka forklift akan aktif mengambil barang. Robot akan membawa 

barang menuju tempat B, sensor akan mendeteksi belokan / persimpangan ke 



42

kanan. Robot akan belok kanan dan berjalan maju hingga sensor taruh terdeteksi. 

Barang akan diturunkan dan robot akan berjalan mundur hingga persimpangan. 

Sensor akan mendeteksi persimpangan kemudian belok kanan dan berjalan maju 

menuju tempat ambil.

3.8 Prinsip Kerja Saat Mengangkut dan Meletakkan Barang

Perintah yang diberikan pada robot yaitu mengambil, mengangkut dan 

meletakkan barang ketempat tujuan. Saat pengangkutan barang terletak pada 

bagian forklift dan tertahan disana hingga diturunkan. Robot akan membawa 

barang dengan mengikuti garis hitam. 

Barang akan diletakkan jika sudah sampai pada tujuan. Untuk mendeteksi 

bahwa robot telah sampai pada tujuan adalah dengan sensor taruh. Sensor berupa 

garis warna hitam di ujung lintasan tujuan. Apabila terdeteksi maka forklift akan 

aktif untuk meletakkan barang.
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Gambar 25. Algoritma program robot untuk pemasukan barang
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Gambar 26. Algoritma program robot untuk pengeluaran barang



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem kendali

Pada perkembangannya perancangan sistem pengendali dibuat dengan 

menggunakan mikrokontroler 89S52 sebagai processor pengendali. 

Mikrokontroler adalah suatu minimum system yang berorientasi untuk pengaturan 

suatu alat. Mikrokontroler juga bisa dikatakan mikrokomputer yang dirancang

untuk lebih mengarah ke pengendalian perangkat keras. 

Mikrokontroler yang digunakan yaitu 89S52 produksi ATMEL atau biasa 

disebut dengan AT89S52. Mikrokontroler keluaran Atmel ini merupakan 

mikrokomputer 8 bit yang memiliki EPROM sebesar 8 Kbytes. Kita dapat 

memprogramnya dengan mengisikan suatu program didalamnya dan jika terjadi 

kesalahan program dapat diganti. Jadi mikrokontroler AT89S52 sangat fleksibel 

dan efektif dalam mengontrol suatu aplikasi. Mikrokontroler ini kompatibel 

dengan produksi MCS-51TM baik instruksi maupun konfigurasi pinnya. 

Disamping itu mikrokontroler AT89S52 mudah didapat, mikrokontroler juga 

memiliki beberapa keistimewaan lainnya yaitu:

1. Sebuah CPU (central processing unit) 8 bit.

2. Osilator internal dan rangkaian pewaktu. 

3. RAM internal 256 byte (on-chip).

4. Empat buah programmable port I/O, masing - masing terdiri atas 8 buah 

jalur I/O.

5. Dua buah timer/counter 16 bit.
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6. Delapan sumber interupsi.

7. Sebuah port serial dengan kontrol serial full duplex UART.

8. Kemampuan melaksanakan operasi perkalian, pembagian, dan operasi 

boolean.

9. Kecepatan pelaksanaan instruksi per siklus 1 mikrodetik pada penggunaan 

crystal 12.

Pembacaan masukan pada sistem kendali ini menggunakan stwitch yang 

akan memberikan masukkan keadaan pengambilan barang, sensor cahaya yaitu 

sebuah photodiode dan sebuah LED inframerah sebagai sumber cahaya kombinasi 

dari keduanya dapat membedakan warna garis hitam dan putih, serta limit switch

sebagai sensor secara fisik dapat memberikan nilai tertentu jika tersentuh. Prinsip 

kerja dari sensor cahaya tersebut adalah mendeteksi gelombang cahaya yang 

datang dan mengubahnya menjadi isyarat listrik sebagai isyarat informasi yang 

dikirim. Tegangan listrik tersebut kemudian diolah oleh module sensor sehingga 

diperoleh isyarat informasi yang dapat dimengerti mikrokontroler. Photodiode

akan mengalirkan arus yang tergantung dari cahaya yang mengenai komponen itu. 

Berdasarkan masukan arus dari sensor cahaya selanjutnya mikrokontroler akan 

memberikan perintah pengontrolan gerakan robot. Delay (waktu tunda) diberikan 

untuk memenuhi syarat pengontrolan beberapa komponen dan pengendalian 

gerakan robot yang akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk robot bergerak 

sehingga sistem keseluruhan bisa berjalan sempurna.
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4.2 Pengujian input dan output Minimum System Mikrokontroler 89S52

Pengujian rangkaian mikrokontroler sebagai input dan output bertujuan 

untuk membuktikan bahwa port pada mikrokontroler dapat dijadikan sebagai 

input (masukan) maupun output (keluaran) untuk port lain. Switch digunakan 

sebagai input sedangkan untuk LED sebagai output dari mikrokontroler.

Pada keadaan normal, port pada mikrokontroler akan berlogika 1. Hal ini 

menandakan bahwa LED dalam keadaan mati. Gambar rangkaian menunjukkan 

bahwa kaki-kaki pada port 1 masing-masing dihubungkan dengan switch, dan 

kaki-kaki pada port 0 masing-masing dihubungkan dengan LED. 

Gambar 27. Rangkaian pengujian I/O mikrokontroler
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Bila salah satu switch pada kaki port 1 ini ditekan, maka menyebabkan 

kaki tersebut berlogika 0. Pada saat itu, maka ia menjadi input bagi kaki-kaki pada 

port 0, yang menyebabkan kaki pada port 0 juga berlogika 0 sehingga LED 

menyala.

Sebagai perintah untuk menjalankan operasi pengujian di atas, maka 

disusunlah List program untuk pengujian mikrokontroler sebagai berikut :

Org 00

Start: mov p.1,p0

Jmp start

end

Metode pengujian ini dilakukan pada seluruh port baik sebagai input 

maupun output dari mikrokontroler.

Tabel 2. Pengujian Mikrokontroler sebagai Input dan Output

Keterangan : 1 : LED Mati

                0 : LED Menyala

KONDISI
SWITCH

(Sebagai input)

Logika LED (Sebagai output)

P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0

P1.0 ditekan 1 1 1 1 1 1 1 0
P1.1 ditekan 1 1 1 1 1 1 0 1
P1.2 ditekan 1 1 1 1 1 0 1 1
P1.3 ditekan 1 1 1 1 0 1 1 1
P1.4 ditekan 1 1 1 0 1 1 1 1
P1.5 ditekan 1 1 0 1 1 1 1 1
P1.6 ditekan 1 0 1 1 1 1 1 1
P1.7 ditekan 0 1 1 1 1 1 1 1



4.3 Pengujian Motor Servo

4.3.1 Pengujian Langkah Robot

Pengujian Motor 

mengetahui gerak servo

meliputi langkah maju, mundur, kanan, kiri dan berhenti. Masing

diletakkan pada port 0.

Robot akan di jalankan tanpa menggunakan panduan lintasan (garis hitam). 

Dengan pengujian ini diharapkan akan diketahui kestabilan langkah robot baik 

saat lurus maupun berbelok.

Gambar 

Servo sebagai penggerak

.1 Pengujian Langkah Robot

Pengujian Motor Servo sebagai penggerak jalan robot bertujuan untuk 

servo pada berbagai langkah. Langkah-langkah yang diujikan

meliputi langkah maju, mundur, kanan, kiri dan berhenti. Masing-masing motor 

Robot akan di jalankan tanpa menggunakan panduan lintasan (garis hitam). 

Dengan pengujian ini diharapkan akan diketahui kestabilan langkah robot baik 

lurus maupun berbelok.

Gambar 28. Rangkaian pengujian langkah robot
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sebagai penggerak jalan robot bertujuan untuk 

langkah yang diujikan

masing motor 

Robot akan di jalankan tanpa menggunakan panduan lintasan (garis hitam). 

Dengan pengujian ini diharapkan akan diketahui kestabilan langkah robot baik 
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Sebagai perintah untuk menjalankan operasi pengujian di atas, maka 

disusunlah list program untuk pengujian mikrokontroler yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4.

Hasil dari pemrograman akan menghasilkan berupa gerakan yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Langkah Motor

Arah Putaran Servo 1 Arah Putaran Servo 2 Langkah

Berlawanan arah jarum jam Searah jarum jam Maju

Searah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Mundur

Berlawanan arah jarum jam Stop Kanan 1

Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Kanan 2

Stop Searah jarum jam Kiri 1

Searah jarum jam Searah jarum jam Kiri 2

Stop Stop Berhenti

4.3.2 Pengujian Motor Servo sebagai pengangkat beban

Pengujian Motor Servo sebagai pengangkat beban bertujuan untuk 

mengetahui waktu mengangkat beban pada forklift (pengangkat beban). Forklift

berfungsi sebagai pengangkat beban yang akan dipasang pada bagian depan robot. 

Pelaksanaan pengujian forklift menggunakan satu motor servo yang dikoneksikan 

pada port 0 dan mengunakan 2 buah limit switch (senor mekanis) sebagai 

pembatas atas dan bawah pengangkatan beban, limit switch dikoneksikan pada 

port 3. Sedangkan tombol mulai menggunakan switch pada port 1. Ketinggian 

angkat forklift ditentukan 2 cm. Untuk pengukuran waktu angkat menggunakan 

stopwatch.



Gambar 

Sebagai perintah untuk menjalankan operasi pengujian di atas, maka 

disusunlah list program 

Pengujian forklift

keseluruhan sistem, dengan kondisi :

 Sensor cahaya pada keadaan mati 

 Konsumsi daya hanya pada mikrokontroler dan 1 motor 

 Massa beban 

350 gram dan 450 gram

 Arus listrik pada keadaan 

watt

 Vcc sebesar 5 volt

 Ketinggian pengangkatan 2 cm

Gambar 29. Rangkaian pengujian motor untuk forklift

Sebagai perintah untuk menjalankan operasi pengujian di atas, maka 

ist program untuk pengujian mikrokontroler pada Lampiran 4.

forklift terhadap pembebanan pada robot tanpa menyalakan 

, dengan kondisi :

Sensor cahaya pada keadaan mati 

Konsumsi daya hanya pada mikrokontroler dan 1 motor servo

Massa beban A, B, C dan D masing-masing 150 gram ; 250 gram ; 

350 gram dan 450 gram

Arus listrik pada keadaan stand by sebesar 0,07 Ampere, daya 0,35 

Vcc sebesar 5 volt

Ketinggian pengangkatan 2 cm
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forklift

Sebagai perintah untuk menjalankan operasi pengujian di atas, maka 

pada Lampiran 4.

tanpa menyalakan 

servo

masing 150 gram ; 250 gram ; 

, daya 0,35 
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Tabel 4. Pengujian Forklift

Beban Massa 
(gram)

Arus 
Listrik 

(ampere)

Waktu Naik 
(detik)

Waktu 
Turun 
(detik)

Daya
listrik
motor
(watt)

Pallet 150 0,24 30 30 0.85

Pallet + beban A 300 0,26 30 30 0.95

Pallet + beban B 400 0,27 31 32 1

Pallet + beban C 500 0,28 33 32 1.05

Pallet + beban D 600 0,28 33 34 1.05

Pada tabel 4 dijelaskan bahwa semakin berat beban maka arus listrik dan 

daya motor juga akan semakin meningkat. Waktu yang dibutuhkan forklift untuk 

mengangkat dan menurunkan beban juga akan semakin lama. Apabila beban 

diberikan lebih dari 600 gram, forklift tidak mampu untuk bekerja secara optimal.

4.4 Pengujian Sensor

Pengujian sensor garis dalam hal ini berupa photodiode dan LED 

inframerah berfungsi untuk mengetahui apakah sensor dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya yaitu dapat mendeteksi lintasan berupa warna hitam dan 

putih. Modul sensor garis menggunakan LM 324 yang berfungsi sebagai OPAMP 

komparator tegangan yang akan memberikan tegangan masukan 5 volt dan 0 volt.

Rangkaian sensor akan diberikan tegangan masuk sebesar 5 volt.

LED inframerah akan memancarkan cahaya menuju ke lintasan kemudian 

dipantulkan menuju ke photodiode. Apabila cahaya mengenai warna hitam maka 

LED indikator pada modul sensor akan padam, jika cahaya mengenai warna putih 

maka LED indikator pada modul akan menyala.
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Gambar 30. Rangkaian pengujian sensor dan modul sensor cahaya

Sensor akan memberikan nilai logika 1 apabila terkena garis berwarna 

putih, dan akan memberikan nilai logika 0 apabila terkena garis berwarna hitam. 

Langkah kiri atau kanan dipilih sesuai dengan tujuan dari robot.
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Tabel 5. Pengujian Sensor Cahaya

Nilai logika IR 

LED

Kondisi LED 

indikator
Langkah Robot

A B C D 1 2 3 4 Modul 1 Modul 2
1 1 1 1 N N N N Kiri 1 / Kanan 1 Mundur
0 0 0 0 M M M M Kiri 2 Kanan 2
0 1 0 0 M N M M Kiri 2 Kanan 2
0 0 1 0 M M N M Kanan 2 Kiri 2
1 0 0 0 N M M M Kiri 1 Kanan 2
1 1 0 0 N N M M Kiri 1 Kanan 2
1 1 1 0 N N N M Kiri 1 Mundur
0 1 1 1 M N N N Kanan 1 Mundur
0 0 1 1 M M N N Kanan 1 Kiri 2
0 0 0 1 M M M N Kanan 1 Kanan 2
1 0 0 1 N M M N Kiri 1 / Kanan 1 Kanan 2
0 1 1 0 M N N M Maju Mundur

Ket. :  N = nyala dan M = mati
Pada Modul 2 Sensor A dan D tidak dipergunakan untuk langkah robot

4.5 Pengujian Keseluruhan 

Tujuan dari pengujian secara keseluruhan yaitu untuk mengetahui unjuk 

kerja dari sistem yang telah dibuat, apakah sistem ini sudah dapat bekerja sesuai 

harapan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan merangkai alat secara 

keseluruhan dan mengujinya dengan program assembly menggunakan software

MIDE-51 sebagai editor dan ISP-Flash Programmer sebagai downloader.

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merangkai sistem seperti blok diagram perancangan alat 

2. Menyiapkan track garis sesuai dengan rancangan 

3. Mengaktifkan robot.

4. Menekan tombol switch. 

5. Pengukuran arus listrik dan waktu tempuh.



6. Non-aktifkan robot jika pengambilan data selesai.

Gambar 

4.6 Analisa Sistem

Pengujian alat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat 

beberapa kekurangan pada desain maupun pada pengontrolan alat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian rancang bangun ini telah sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu merancang sebuah prototipe robot 

melakukan beberapa pergerakan dasar mengikuti garis, mengangkat beban dan 

meletakkannya kembali, adapun pergerakan robot dikendalikan oleh 

mikrokontroler dan sensor.

Pengujian input 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

LED sebagai output, pada saat 

dengan perintah (list program) 

aktifkan robot jika pengambilan data selesai.

Gambar 31. Rangkaian pengujian keseluruhan robot

alat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat 

beberapa kekurangan pada desain maupun pada pengontrolan alat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian rancang bangun ini telah sesuai dengan tujuan 

merancang sebuah prototipe robot linefollower yang mampu 

melakukan beberapa pergerakan dasar mengikuti garis, mengangkat beban dan 

nnya kembali, adapun pergerakan robot dikendalikan oleh 

mikrokontroler dan sensor.

input dan output Minimum System Mikrokontroler 89S52

nunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Switch sebagai 

, pada saat switch ditekan maka LED akan menyala sesuai 

program) yang diberikan. Hal ini menunjukan bahwa 
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keseluruhan robot

alat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat 

beberapa kekurangan pada desain maupun pada pengontrolan alat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian rancang bangun ini telah sesuai dengan tujuan 

yang mampu 

melakukan beberapa pergerakan dasar mengikuti garis, mengangkat beban dan 

nnya kembali, adapun pergerakan robot dikendalikan oleh 

Mikrokontroler 89S52

sebagai input dan 

ditekan maka LED akan menyala sesuai 

Hal ini menunjukan bahwa port 
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pada mikrokontroler dapat dijadikan input maupun output oleh port yang lain.

Perintah yang tertulis pada list pogram menjelaskan bahwa data dari port 1 akan 

dipindahkan menuju port 0, dalam hal ini port 1 merupakan switch sebagai input

dan port 0 merupakan LED sebagai output. 

Dari penelitian sebelumnya (Renaldo, 2011) dijelaskan bahwa satu 

program pada mikrokontroler akan bekerja pada satu siklus mesin untuk tiap 

perubahan nilai, yang lama waktunya sekitar 1.085 µs yang berarti sangat cepat 

sehingga mata tidak sempat melihat perubahan nilai tersebut. Persamaan yang 

digunakan untuk menghitung kecepatan per siklus adalah :

 =       
  ................. (1)

dimana:  t = waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus mesin  (µ )

Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus mesin untuk 

mikrokontroler yang digunakan dapat dihitung dengan Persamaan 1, yaitu :

= 1211,0592 =  1,085 µ
Pengujian motor servo sebagai penggerak bertujuan untuk mengetahui 

bahwa motor servo tersebut dapat bekerja dengan baik. Untuk motor DC, 

pengendalian motor akan diolah oleh driver motor yang menerima sinyal dari 

mikrokontroler berupa pulsa high dan low pada pin enable, DirA, dan DirB 

menghasilkan gerakan yang berbeda pada robot. Akan tetapi pengendalian 

menggunakan motor DC servo berbeda, motor DC servo tidak memerlukan driver

motor karena sudah terintegrasi pada motor. Motor DC servo juga tidak 
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memerlukan daya dari luar, karena cukup menggunakan daya dari mikrokontroler. 

Tegangan yang diperlukan oleh motor DC servo sebesar 5 volt berasal dari 

tegangan minimum system. Jika driver motor DC menggunakan 3 pin 

mikrokontroler, motor DC servo hanya menggunakan 1 pin saja. 

Motor DC servo yang digunakan yaitu tipe Continous Rotation yang 

merupakan motor servo yang dapat berotasi atau berputar terus menerus. Untuk 

mengendalikan motor servo ini tidak jauh berbeda dengan mengendalikan motor 

DC pada umumnya, yaitu dengan memberikan pulsa high dan low secara teratur 

pada pin/port yang digunakan. Misalkan jika motor diberikan pulsa high selama 

0,5 ms dan pulsa low selama 19,5 ms maka servo akan berputar berlawanan arah 

jarum jam, dan jika motor diberikan pulsa high selama 1,5 ms dan pulsa low

selama 18,5 ms maka servo akan berputar searah jarum jam. 

Untuk dapat mengendalikan servo, maka pada program diberikan waktu 

tunda (delay). Waktu tunda ini berfungsi untuk membentuk gelombang pulsa high

dan low secara teratur. Servo dapat dikendalikan dengan memberikan waktu tunda 

(delay) sepanjang 500 µs (0,5 ms). Maka dari itu pada program akan diberi 

penundaan 228 kali. Hasil dari penundaan dapat diketahui menggunakan 

simulator yang ada pada software MIDE 51 yaitu sama dengan 500.2 µs. Terjadi 

selisih waktu / keterlambatan respon sebesar 0.2 µs, tetapi tidak terlalu 

mempengaruhi kinerja motor.

Pemasangan motor servo pada robot yaitu berlawanan arah di bagian 

kanan dan kiri. Jadi untuk menghasilkan gerakan maju pada robot, motor servo

bagian kiri berputar berlawanan arah jarum jam sedangkan motor servo bagian 
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kanan berputar searah jarum jam. Untuk gerakan lainnya dapat disesuaikan 

dengan mengatur arah putaran motor servo kanan dan kiri.

Forklift sebagai alat pengangkut juga menggunakan penggerak motor 

servo. Untuk memperkuat daya angkat forklift maka digunakan sistem 

pengangkatan menggunakan ulir vertikal. Dengan pengangkat ulir maka beban 

yang diangkat dapat lebih berat dari sistem pengangkut yang lain. Tetapi 

kelemahan menggunakan pengangkat ulir adalah kecepatan angkat yang terbilang 

lambat. 

Perancangan sistem kendali robot menggunakan sensor mekanis limit 

switch dan sensor cahaya. Limit switch digunakan sebagai pendeteksi barang 

sedangkan sensor cahaya digunakan sebagai pendeteksi garis. Sebagai pengendali 

langkah robot dan penjejak garis, sensor cahaya memerlukan modul sensor supaya 

dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler. Modul sensor cahaya merupakan 

sebuah rangkaian pembanding atau komparator tegangan, yaitu membandingkan 

tegangan dari sensor (photodioda) dengan rangkaian variable resistor. Hasil dari 

pembandingan tegangan itulah yang akan dikirimkan menuju mikrokontroler 

sebagai data input berupa tegangan 5 volt (logika 1) dan 0 volt (logika 0).

Dalam penelitian sebelumnnya (Renaldo, 2011) menjelaskan bahwa LED 

infra merah memerlukan hambatan pembatas agar dapat bekerja dengan baik 

dengan modul sensor. Untuk mencari besar nilai hambatan yang harus 

dipasangkan menggunakan rumus hukum Kirchof yaitu total tegangan masuk 

sama dengan total tegangan keluar. Tegangan masuk bernilai 5 volt sedangkan
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tegangan yang diperlukan oleh LED adalah 2 volt, arus yang mengalir pada LED 

sebesar 30 mA. 

RD =      
     .......................................... .............................(2)

dimana:  RD = resistor pembatas arus (Ohm)

  Vin = tegangan masukan (Volt)

   VF = tegangan maju LED (Volt)

    IF = arus maju LED (Ampere) ………………………….. (Santini, 1992)

Dengan menggunakan Persamaan 2 dapat dihitung besarnya nilai hambatan 

pembatas.

RD =      –  
= 100 Ohm

Stevanus, 2005 mengatakan bahwa jarak optimum sensor dengan obyek 

pantul sekitar 2 cm. Untuk mempertajam sensor terhadap garis hitam, maka tinggi 

sensor terhadap permukaan garis dibuat rendah sekitar ± 1 cm dan dengan disain 

body robot dapat mengurangi pengaruh cahaya dari luar yang mengganggu. Dari 

pengujian robot dapat diketahui sensor dapat bekerja dengan efektif mengikuti 

garis hitam walaupun dalam keadaan cahaya luar yang agak terang.

Sistem penggerak robot meliputi :

1. Jenis motor : DC Servo 3 buah

2. Torsi : 1000 gram/cm

3. Putaran : 70 rpm

4. Tegangan masuk : 5 – 6 volt



Berdasarkan pengujuan kontrol

DC servo dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang dibe

penggerak robot maupun pe

Pengujian selanjutnya

yang dibuat dengan kondisi langsung di lapang dengan menguji rangkaian sistem 

secara keseluruhan. Pelaksanaan pengujian adalah dengan memerintahkan robot 

untuk mengambil barang dan membawanya melintasi 

pada posisi yang telah ditentukan dan kembali pada posisi semula. 

akan dijadikan lintasan

belok 135 derajat dan kombinasi

akan dilewati robot ditunjukkan pa

Gambar 

Pengujian pada 

sudut belokan dan pengaruh massa beban terhadap waktu pengangkutan. Robot 

akan diposisikan pada posisi 

barang pada tempat pengambilan. Setelah itu menaruhnya pada tempat 

Berdasarkan pengujuan kontrol diketahui bahwa penggerak berupa motor 

dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang diberikan baik untuk 

penggerak robot maupun penggerak forklift.

Pengujian selanjutnya dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian sistem 

yang dibuat dengan kondisi langsung di lapang dengan menguji rangkaian sistem 

secara keseluruhan. Pelaksanaan pengujian adalah dengan memerintahkan robot 

untuk mengambil barang dan membawanya melintasi track dan meletakkannya 

ang telah ditentukan dan kembali pada posisi semula. Track 

berupa garis lurus, belok 45 derajat, belok

belok 135 derajat dan kombinasi track. Untuk lebih jelasnya skema jalur yang 

akan dilewati robot ditunjukkan pada Gambar 32.

Gambar 32. Lintasan belokan robot

Pengujian pada track di atas dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh 

sudut belokan dan pengaruh massa beban terhadap waktu pengangkutan. Robot 

akan diposisikan pada posisi start, kemudian diperintahkan untuk mengambil 

barang pada tempat pengambilan. Setelah itu menaruhnya pada tempat 
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diketahui bahwa penggerak berupa motor 

rikan baik untuk 

esesuaian sistem 

yang dibuat dengan kondisi langsung di lapang dengan menguji rangkaian sistem 

secara keseluruhan. Pelaksanaan pengujian adalah dengan memerintahkan robot 

dan meletakkannya 

Track yang 

90 derajat, 

. Untuk lebih jelasnya skema jalur yang 

di atas dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh 

sudut belokan dan pengaruh massa beban terhadap waktu pengangkutan. Robot 

, kemudian diperintahkan untuk mengambil 

barang pada tempat pengambilan. Setelah itu menaruhnya pada tempat taruh dan 



kembali pada tempat pengambilan

beban hingga robot kembali ke tempat pengambilan barang

pengujian dapat dilihat pada 

Grafik data hasil pengujian pembebanan 150 gram dengan sudut belokan 

ditunjukkan pada Gambar 

Gambar 33. Hubungan besar sudut belokan terhadap wakt
       150 gram

Berdasarkan Gambar 30

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Selain itu dengan menambah besar sudut, 

robot akan semakin lambat melaju hal ini dikarenakan dengan sudut yang semakin 

lebar maka diperlukan langkah berbelok yang lebar jug

menyebabkan robot memakan lebih banyak waktu.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh yang 

tidak konstan, kejadian ini dikarenakan pembuatan mekanik robot

penggerak yang masih belum presisi

44.76

46.04

0

45

90

135

44 46

kembali pada tempat pengambilan. Waktu dihitung setelah robot mengangkat 

beban hingga robot kembali ke tempat pengambilan barang. Data has

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 3.

data hasil pengujian pembebanan 150 gram dengan sudut belokan 

Gambar 33.

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan massa

Gambar 30 diketahui bahwa dengan massa beban 150 gram, 

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Selain itu dengan menambah besar sudut, 

robot akan semakin lambat melaju hal ini dikarenakan dengan sudut yang semakin 

lebar maka diperlukan langkah berbelok yang lebar juga, hal inilah yang 

menyebabkan robot memakan lebih banyak waktu.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh yang 

tidak konstan, kejadian ini dikarenakan pembuatan mekanik robot terutama roda 

yang masih belum presisi sehingga robot kurang stabil dalam berjalan

46.04

50.76

52.7

48 50 52 54
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. Waktu dihitung setelah robot mengangkat 

. Data hasil dari 

data hasil pengujian pembebanan 150 gram dengan sudut belokan 

dengan massa

bahwa dengan massa beban 150 gram, 

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Selain itu dengan menambah besar sudut, 

robot akan semakin lambat melaju hal ini dikarenakan dengan sudut yang semakin 

a, hal inilah yang 

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh yang 

terutama roda 

dalam berjalan. 



Data rata-rata waktu tempuh dapat digunakan untuk mencari kecepatan rata

robot dengan total jarak 200 cm (2 m), 

v =   ......................................................................

dimana : 

   S = jarak tempuh (m)

   t = rata

Dari perhitungan kecepatan robot di 

Tabel 6. Data Hasil Perhitungan 
     gram

Sudut belokan (derajat)
0

45
90
135

Grafik hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

34.

Gambar 34. Hubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan
         dengan massa beban 150 gram

0.037

0

45

90

135

0.036 0.038

rata waktu tempuh dapat digunakan untuk mencari kecepatan rata

robot dengan total jarak 200 cm (2 m), menggunakan Persamaan 3:

.........................................................................................

dimana : v = kecepatan robot (m/s)

= jarak tempuh (m)

= rata-rata waktu tempuh (s)

Dari perhitungan kecepatan robot di Lampiran 2 maka didapatkan Tabel 6

erhitungan Kecepatan Rata-rata dengan Massa 150 

belokan (derajat) Kecepatan rata-rata
0 0.044
45 0.043
90 0.039

135 0.037

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

ubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan rata
dengan massa beban 150 gram

0.044

0.043

0.039

0.04 0.042 0.044 0.046
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rata waktu tempuh dapat digunakan untuk mencari kecepatan rata-rata 

.........................(3)       

Tabel 6.

rata dengan Massa 150 

rata (m/s)

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada Gambar 

rata-rata



Gambar 34 menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot. Semakin besar sudut belokan maka akan semakin lambat robot untuk 

sampai di tujuan. 

Grafik data hasil pengujian pembebanan 2

ditunjukkan pada Gambar 

Gambar 35. Hubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan
        250 gram

Berdasarkan gambar 35

robot dapat berjalan sesuai tugasnya.

tempuh akan semakin lama seiring 

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

yang sudah mulai konstan

sehingga robot menjadi lebih stabil

untuk mencari kecepatan rata

pada Lampiran 2.

Dari perhitungan kecepatan robot di 

45.520

45

90

135

44 46

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot. Semakin besar sudut belokan maka akan semakin lambat robot untuk 

ata hasil pengujian pembebanan 250 gram dengan sudut belokan 

Gambar 35.

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan

gambar 35, diketahui bahwa dengan massa beban 250 gram, 

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Seperti pada pengujian sebelumnya, waktu 

tempuh akan semakin lama seiring dengan penambahan besar sudut belokan.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

sudah mulai konstan, kejadian ini dikarenakan penambahan massa beban 

sehingga robot menjadi lebih stabil. Data rata-rata waktu tempuh dapat digunakan 

untuk mencari kecepatan rata-rata robot dengan total jarak 200 cm (2 m), yaitu 

Dari perhitungan kecepatan robot di Lampiran 2 maka didapatkan Tabel 7

45.52

48.6

52.62

54.48

48 50 52 54 56
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menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot. Semakin besar sudut belokan maka akan semakin lambat robot untuk 

50 gram dengan sudut belokan 

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan massa

, diketahui bahwa dengan massa beban 250 gram, 

Seperti pada pengujian sebelumnya, waktu 

dengan penambahan besar sudut belokan.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

penambahan massa beban 

rata waktu tempuh dapat digunakan 

cm (2 m), yaitu 

Tabel 7.



Tabel 7. Data Hasil Perhitungan 
   gram

Sudut belokan (derajat)
0

45
90
135

Grafik hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

36.

Gambar 36. Hubungan
       dengan massa beban 250 gram

Gambar 36 menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot pada saat robot mengangkut beban 250 gram

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan. 

Grafik data hasil pengujian pembebanan 3

ditunjukkan pada Gambar 

0.038

0.037

0

45

90

135

0.036 0.038

erhitungan Kecepatan Rata-rata dengan Massa 250 

belokan (derajat) Kecepatan rata-rata
0 0.044
45 0.041
90 0.038

135 0.037

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

ubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan rata
dengan massa beban 250 gram

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

pada saat robot mengangkut beban 250 gram. Semakin besar sudut belokan 

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan. 

ata hasil pengujian pembebanan 350 gram dengan sudut belokan 

Gambar 37.

0.044

0.041

0.038

0.04 0.042 0.044 0.046
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rata dengan Massa 250 

rata (m/s)

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada Gambar 

rata-rata

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

. Semakin besar sudut belokan 

50 gram dengan sudut belokan 

0.046



Gambar 37. Hubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan
         350 gram

Berdasarkan Gambar 37

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Pembebanan seberat 350 gram membuat 

robot sedikit kesulitan untuk berbelok pada su

waktu tempuh menjadi lebih lama. 

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

yang tidak konstan, kejadian ini dikarenakan penambahan massa beban

berat menyebabkan robot agak kesulitan untuk bergerak

tempuh dapat digunakan untuk mencari kecepatan rata

jarak 200 cm (2 m), yaitu 

Dari perhitungan kecepatan robot di 

Tabel 8. Data Hasil Perhitungan 
   gram

Sudut belokan (derajat)
0

45
90
135

46.880

45

90

135

45 47

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan

Gambar 37, diketahui bahwa dengan massa beban 350 gram, 

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Pembebanan seberat 350 gram membuat 

robot sedikit kesulitan untuk berbelok pada sudut 90 derajat dan 135 derajat, dan 

enjadi lebih lama. 

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

, kejadian ini dikarenakan penambahan massa beban

berat menyebabkan robot agak kesulitan untuk bergerak. Data rata-

unakan untuk mencari kecepatan rata-rata robot dengan total 

jarak 200 cm (2 m), yaitu pada Lampiran 2.

Dari perhitungan kecepatan robot di Lampiran 2 maka didapatkan Tabel 8

erhitungan Kecepatan Rata-rata dengan Massa 350 

belokan (derajat) Kecepatan rata-rata
0 0.043
45 0.041
90 0.036

135 0.035

49.14

54.5

57.46

49 51 53 55 57 59
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ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan massa 

, diketahui bahwa dengan massa beban 350 gram, 

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Pembebanan seberat 350 gram membuat 

dut 90 derajat dan 135 derajat, dan 

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

yang lebih 

-rata waktu 

rata robot dengan total 

Tabel 8.

rata dengan Massa 350 

rata (m/s)



Grafik hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

Gambar 38.

Gambar 38. Hubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan
        dengan massa beban 

Gambar 38 menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot pada saat robot mengangkut beban 3

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan.

Grafik data hasil pengujian pembebanan 

ditunjukkan pada Gambar 

Gambar 39. Hubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan
        450 gram

0.036

0.035
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0.033 0.035

49.4

50.18

0

45
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48 50

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

ubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan rata
dengan massa beban 350 gram

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

da saat robot mengangkut beban 350 gram. Semakin besar sudut belokan 

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan.

ata hasil pengujian pembebanan 450 gram dengan sudut belokan 

Gambar 39.

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan

0.043

0.041

0.036

0.037 0.039 0.041 0.043 0.045

50.18

54.98

59.1

52 54 56 58 60

66

hasil perhitungan kecepatan pada sudut belokan ditunjukkan pada 

rata-rata

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

50 gram. Semakin besar sudut belokan 

50 gram dengan sudut belokan 

ubungan besar sudut belokan terhadap waktu dengan massa 



Berdasarkan Gambar 39

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. 

menjadi kesulitan pada saat berbelok, pada sudut 90 derajat maupun 135 derajat 

robot menjadi sangat lambat dalam berbelok.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjuk

yang tidak konstan pada sudut 45 derajat dan 135 derajat

dikarenakan penambahan massa beban

bergerak maupun berbelok

Dari perhitungan kecepatan robot

pada Tabel 9.

Tabel 9. Data Hasil Perhitungan 
   gram

Sudut belokan (derajat)
0

45
90
135

Grafik hasil perhitungan kecepatan

ditunjukkan pada Gambar 

Gambar 40. Hubungan
       dengan massa beban 

0.034

0

45

90

135

0.033 0.034 0.035

Gambar 39, diketahui bahwa dengan massa beban 4

robot dapat berjalan sesuai tugasnya. Dengan berat beban sebesar 450 gram, robot 

menjadi kesulitan pada saat berbelok, pada sudut 90 derajat maupun 135 derajat 

robot menjadi sangat lambat dalam berbelok.

Pada setiap pengulangan pengujian menunjukkan data waktu tempuh 

pada sudut 45 derajat dan 135 derajat, kejadian ini 

dikarenakan penambahan massa beban menyebabkan robot kesulitan untuk 

bergerak maupun berbelok. 

Dari perhitungan kecepatan robot di Lampiran 2 maka didapatkan

erhitungan Kecepatan Rata-rata dengan Massa 450 

belokan (derajat) Kecepatan rata-rata
0 0.040
45 0.039
90 0.036

135 0.034

hasil perhitungan kecepatan rata-rata pada sudut belokan 

Gambar 40.

ubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan rata
dengan massa beban 450 gram

0.04

0.039

0.036

0.036 0.037 0.038 0.039 0.04 0.041
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tahui bahwa dengan massa beban 450 gram, 

Dengan berat beban sebesar 450 gram, robot 

menjadi kesulitan pada saat berbelok, pada sudut 90 derajat maupun 135 derajat 

kan data waktu tempuh 

, kejadian ini 

menyebabkan robot kesulitan untuk 

maka didapatkan hasilnya 

Massa 450 

rata (m/s)

pada sudut belokan 

rata-rata



Gambar 40 menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot pada saat robot mengangkut beban 350 gram. Semakin besar sudut belokan 

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan.

Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh sudut belokan dan penambahan 

beban terhadap waktu tempuh robot, ditunjukkan pada 

Tabel 10. Hasil Perhitungan

Sudut Belokan
Beban A

(150 gram)

0 º 44.76

45 º 46.04

90 º 50.76

135 º 52.7

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan menghasilkan 

grafik seperti pada Gambar 

Gambar 41. H

0

45

90

135

43

menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot pada saat robot mengangkut beban 350 gram. Semakin besar sudut belokan 

maka akan semakin lambat robot untuk sampai di tujuan.

Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh sudut belokan dan penambahan 

ban terhadap waktu tempuh robot, ditunjukkan pada Tabel 10. :

erhitungan Waktu Rata-rata 

Rata – rata Waktu Pengulangan
(detik)

Beban A
(150 gram)

Beban B
(250 gram)

Beban C
(350 gram)

Beban D
(450 gram)

44.76 45.32 46.88

46.04 48.6 49.14

50.76 52.62 54.5

52.7 54.48 57.46

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan menghasilkan 

Gambar 41.

Hubungan besar sudut belokan terhadap waktu

48 53 58
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menunjukkan pengaruh sudut belokan terhadap kecepatan 

robot pada saat robot mengangkut beban 350 gram. Semakin besar sudut belokan 

Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh sudut belokan dan penambahan 

Beban D
(450 gram)

49.4

50.18

54.98

59.1

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan menghasilkan 

waktu

Beban A

Beban B

Beban C

Beban D
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Gambar 41 menunjukkan bahwa semakin besar sudut belokan maka 

semakin lama waktu yang dibutuhkan robot untuk melaju. Begitu juga dengan 

penambahan beban, semakin berat beban maka robot akan mengalami kesulitan 

untuk bergerak sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. Sebab utama dari 

waktu yang semakin lama yakni waktu robot untuk berbelok, semakin besar sudut 

berarti robot membutuhkan waktu lagi untuk memutar bodi robot sesuai dengan 

sudut yang dikehendaki, waktu memutar bodi inilah yang menjadi sebab waktu 

menjadi lebih lama. Waktu tempuh terlama terdapat pada robot dengan beban D 

sebesar 450 gram dan sudut belokan 135 derajat. 

Sudut belokan dan pembebanan mempengaruhi waktu tempuh, maka 

kecepatan robotpun juga terkena pengaruh dari perubahan variable tersebut. Data 

pengaruh perubahan sudut belokan dan pembebanan terhadap kecepatan robot 

dapat dilihat pada Tabel 11 :

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rata-rata Kecepatan

Sudut Belokan

Rata – rata kecepatan
(m/s)

Beban A
(150 gram)

Beban B
(250 gram)

Beban C
(350 gram)

Beban D
(450 gram)

0 º 0.044 0.044 0.043 0.040

45 º 0.043 0.041 0.041 0.039

90 º 0.039 0.038 0.036 0.036

135 º 0.037 0.037 0.035 0.034

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan menghasilkan 

grafik seperti pada Gambar 42.



Gambar 42. Hubungan besar sudut belokan terhadap 

Gambar 42 menunjukkan kecepatan yang semakin menurun,

dengan penambahan beban dan besar sudut belokan.

yang sama pada sudut belokan, hal ini karena

presisi dan adanya gangguan dari lingkungan misalnya lintasan yang kurang 

bersih, adanya kabel dan kondisi pencahayaan yang mempengaruhi sensor.

berjalan paling lambat apabila diberi beban 450

derajat. Selain waktu untuk berbelok yang lama, beban yang berat akan 

menambah gesekan pada roda penggerak yang besar juga sehingga jalan robot 

menjadi lebih lambat.

Robot membutuhkan daya untuk bergerak dan melakukan fungsinya, daya 

robot untuk beroperasi sesuai dengan berat beban yang diangkutnya. Semakin 

berat beban yang dibawa maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin 

0

45

90

135

0.033

ubungan besar sudut belokan terhadap kecepatan rata

menunjukkan kecepatan yang semakin menurun,

dengan penambahan beban dan besar sudut belokan. Pada data terdapat kecepatan 

ut belokan, hal ini karena rancangan robot yang masih belum 

presisi dan adanya gangguan dari lingkungan misalnya lintasan yang kurang 

bersih, adanya kabel dan kondisi pencahayaan yang mempengaruhi sensor.

berjalan paling lambat apabila diberi beban 450 gram dengan sudut belok

derajat. Selain waktu untuk berbelok yang lama, beban yang berat akan 

menambah gesekan pada roda penggerak yang besar juga sehingga jalan robot 

Robot membutuhkan daya untuk bergerak dan melakukan fungsinya, daya 

roperasi sesuai dengan berat beban yang diangkutnya. Semakin 

berat beban yang dibawa maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin 

0.038 0.043
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rata- rata

menunjukkan kecepatan yang semakin menurun, seiring 

Pada data terdapat kecepatan 

rancangan robot yang masih belum 

presisi dan adanya gangguan dari lingkungan misalnya lintasan yang kurang 

bersih, adanya kabel dan kondisi pencahayaan yang mempengaruhi sensor. Robot 

gram dengan sudut belokan 135 

derajat. Selain waktu untuk berbelok yang lama, beban yang berat akan 

menambah gesekan pada roda penggerak yang besar juga sehingga jalan robot 

Robot membutuhkan daya untuk bergerak dan melakukan fungsinya, daya 

roperasi sesuai dengan berat beban yang diangkutnya. Semakin 

berat beban yang dibawa maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin 

Beban A

Beban B

Beban C

Beban D



besar, sehingga daya yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Hubungan daya (P), 

tegangan listrik (V), dan arus listrik (I) 

P = V. I ..............................

Untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian menggunakan 

AVO meter. Dimana pengukuran arus dilakukan secara seri 

sedangkan untuk mengukur tegangan dilakukan secara parallel. Daya total dari 

system terdiri dari daya penggerak dan daya forklift.

Hasil pengukuran arus dan daya sesuai dengan massa beban ditunjukkan 

pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Pengukuran
     Penggerak Robot

Massa 
Beban 
(Gram)

Tegangan 
Listrik(Volt

150 5

250 5

350 5
450 5

Gambar 43. Hubungan massa pembebanan dengan daya listrik

3.95
4

4.05
4.1

4.15
4.2

4.25
4.3

4.35
4.4

4.45

besar, sehingga daya yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Hubungan daya (P), 

tegangan listrik (V), dan arus listrik (I) ditunjukkan pada persamaan.

.......................................................................................(4)

Untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian menggunakan 

AVO meter. Dimana pengukuran arus dilakukan secara seri pada rangkaian

sedangkan untuk mengukur tegangan dilakukan secara parallel. Daya total dari 

system terdiri dari daya penggerak dan daya forklift.

Hasil pengukuran arus dan daya sesuai dengan massa beban ditunjukkan 

Pengukuran Arus dan Tegangan Listrik Pada Bagian 
Penggerak Robot

Tegangan 
Volt)

Arus Listrik
penggerak
(Ampere)

Daya 
penggerak 

(Watt)

Daya 
forklift
(Watt)

0.65 3.25 0.85
0.65 3.25 0.95
0.66 3.3 1
0.67 3.35 1.05

ubungan massa pembebanan dengan daya listrik

4.1

4.2

4.3

150 250 350
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besar, sehingga daya yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Hubungan daya (P), 

............................(4)

Untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian menggunakan 

pada rangkaian, 

sedangkan untuk mengukur tegangan dilakukan secara parallel. Daya total dari 

Hasil pengukuran arus dan daya sesuai dengan massa beban ditunjukkan 

Bagian 

Daya 
total

(Watt)
4.1
4.2
4.3
4.4

ubungan massa pembebanan dengan daya listrik

4.4

450
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Hubungan antara massa beban dan daya total yang dibutuhkan robot 

ditunjukkan pada Gambar 43. Grafik tersebut menunjukkan hubungan pengaruh 

penambahan beban terhadap daya listrik, semakin berat massa beban maka 

semakin besar daya yang dibutuhkan untuk bekerja. Kebutuhan daya ini terutama 

pada motor servo sebagai penggerak, motor akan menyerap lebih banyak daya 

apabila beban yang diberikan semakin besar.

Pengujian terakhir adalah menguji kemampuan robot pada lintasan khusus 

yang telah dibuat sedemikian rupa dan memberikan instruksi berupa program 

pada robot. Dalam pengujian ini akan diuji apakah robot dapat melakukan 

tugasnya sesuai dengan perintah (algoritma program) atau tidak.

Sebagai gambaran, instruksi yang akan diberikan pada robot adalah 

pertama robot diperintahkan untuk mengambil beban dan meletakkannya pada 

tempat A. Kedua, robot diperintahkan untuk mengambil beban dan 

meletakkannya pada tempat B lalu kembali ke tempat pengambilan. Ketiga, robot 

diperintahkan untuk mengambil beban pada tempat A dan meletakkannya kembali 

pada tempat pengambilan lalu, keempat kembali mengambil beban pada tempat B 

dan meletakkannya pada tempat pengambilan.

Pada pengujian ini beban yang akan diangkut seberat 250 gram dengan 

sudut belokan 90 derajat. Berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan robot 

akan lebih stabil untuk mengangkut beban seberat 250 gram. Bentuk lintasan yang 

akan dilewati robot pada gambar 44.
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Gambar 44. Lintasan pengujian keseluruhan robot

Pada pengujian ini robot diposisikan pada start, langkah pertama robot 

mengambil beban pada tempat barang. Sensor yang bekerja pada saat ini adalah 

sensor cahaya (sensor garis) yang berfungsi untuk mempertahankan posisi robot 

agar tetap berjalan lurus sesuai track. Terdiri dari 2 buah sensor yang dipasang 

pada bagian depan roda penggerak (sensor tengah kiri dan tengah kanan). Setelah 

sampai pada tujuan, sensor yang bekerja adalah limit switch (sensor barang), 

berfungsi untuk mendeteksi benturan yang terjadi saat forklift bertemu dengan 

beban. Benturan pada limit switch pada bagian depan robot akan memberi 

masukan kepada mikrokontroler untuk mengaktifkan forklift agar segera 
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mengangkat beban. Ketinggian pengangkatan juga dibatasi oleh limitswitch

(sensor batas atas) yang dipasang pada batas ketinggian pengangkatan forklift.

Gambar 45. Urutan langkah pemasukan barang

Setelah beban berhasil terangkut, robot akan berputar 180 derajat lalu 

berjalan lurus menuju persimpangan. Sensor yang bekerja pada saat persimpangan 

ini adalah sensor cahaya sebelah kiri. Apabila sensor kiri terkena garis hitam, 

mikrokontroler akan memerintahkan robot untuk belok ke arah kiri. Robot akan 

berjalan lurus hingga sensor taruh juga berupa sensor cahaya, terkena warna hitam 

yang sudah dipersiapkan pada tempat A. Dengan terkenanya sensor taruh maka 
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akan mengaktifkan forklift untuk menurunkan beban. Pada bagian bawah forklift 

dipasangkan limitswitch (batas bawah) sebagai batas forklift menurunkan beban.

Beban telah diturunkan, maka robot akan berjalan mundur hingga 

persimpangan. Sensor yang bekerja saat ini adalah sensor cahaya yang terletak 

pada bagian belakang robot (sensor mundur). Sensor mundur dibuat khusus untuk 

robot agar dapat berjalan mundur dengan stabil. Apabila menggunakan sensor 

biasa (sensor bagian depan penggerak) maka robot belum bisa berjalan mundur 

dengan baik. Setelah sampai di persimpangan sensor kiri akan terkena garis, 

memerintahkan robot untuk belok kiri. Robot akan berjalan lurus dan mengambil 

barang pada tempat pengambilan untuk mengambil barang ke dua.

Langkah berikutnya robot akan berjalan maju hingga sensor cahaya kanan 

terkena garis hitam. Robot akan belok ke arah kanan lalu berjalan lurus hingga 

sensor taruh terkena garis hitam. Selanjutnya akan mengaktifkan forklift untuk 

menurunkan barang. Barang telah diturunkan, robot selanjutnya berjalan mundur 

hingga sensor kanan terkena garis hitam dan robot belok kanan. Robot akan 

berjalan lurus menuju tempat pengambilan dan berhenti. Tahap pemasukan barang 

telah berhasil.

Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan barang dari tempat A 

dan tempat B menuju tempat pengambilan. Robot pada posisi start akan berjalan 

mundur hingga sensor kanan terkena garis hitam. Setelah itu robot akan belok 

kanan dan mengambil langkah lurus untuk mengambil barang. Barang berhasil 

terangkut, robot akan berputar 180 derajat dan berjalan lurus hingga sensor kanan 
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terkena garis hitam. Lalu robot akan belok kanan dan berjalan lurus menuju 

tempat pengambilan dan menaruh barang.

Gambar 46. Urutan langkah pengeluaran barang

Setelah barang diletakkan pada tempatnya, robot akan berjalan mundur 

lagi hingga sensor kiri terkena garis hitam. Apabila sensor kiri terkena garis 

hitam, robot akan belok kiri lalu berjalan lurus hingga sensor barang yang ada 

pada forklift tertabrak. Barang terangkut dan robot berputar 180 derajat lalu 

berjalan lurus hingga sensor kiri terkena garis hitam. Setelah belok kiri, robot 

berjalan lurus hingga sensor taruh terkena garis hitam dan menurunkan beban. 

Tahap pengeluaran barang telah berhasil.
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Pada sebuah penelitian dikatakan (Stevanus, 2005), bentuk mekanik robot 

pengikut garis yang menggunakan prinsip pergerakan seperti mobil roda empat 

biasa tidak dapat luwes dalam berbelok khususnya untuk tikungan yang tajam. 

Namun demikian proses pembelokannya lebih halus. Tikungan tajam yang 

dimaksud yaitu diameter dari lintasan yang berbentuk kurva lingkaran.

Sedangkan pada penelitian ini, robot menggunakan dua buah motor untuk 

bergerak maju maupun berbelok. Kekurangannya adalah robot ini tidak halus 

dalam berbelok.

Perlu adanya sesor photodioda sebagai penerima sinar pantulan dari warna 

putih dengan posisi sensor didepan dan dibelakang. Hal ini dilakukan supaya lebih 

mudah untuk mengenal kondisi – kondisi yang dianggap riskan misalnya

dipercabangan atau ditikungan dengan derajat / tikungan yang tajam (Iwan, 2009).

Keseluruhan pengujian yang telah dilaksanakan menunjukkan masing-

masing subsistem dapat tersambung dengan baik dan bekerja dengan baik pula. 

Walaupun terdapat banyak kekurangan pada perancangan dan pengujian, tujuan 

awal dari penelitian ini telah tercapai yaitu untuk merancang sebuah prototipe 

robot linefollower yang mampu melakukan beberapa pergerakan dasar mengikuti 

garis, mengangkat beban dan meletakkannya kembali. Selain itu perancangan 

algoritma dan pemrograman telah dilaksanakan dan dapat terkoordinasi dengan 

baik, robot dapat bergerak sesuai dengan yang diperintahkan atau dituliskan pada 

algoritma pemrograman. 

Beberapa kemampuan robot telah ditunjukkan pada data penelitian. 

Kecepatan robot dapat dikatakan lambat 0,034 m/s hingga 0,044 m/s, tetapi dapat 
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melintasi track dengan baik. Jarak tempuh robot adalah 2 meter, sedangkan daya 

jelajah robot mencapai 4 m2. Robot dapat mengangkat dan mengangkut beban 

optimum 0 gram hingga 450 gram, apabila lebih dari 450 gram robot tidak dapat 

berjalan sesuai tugasnya dengan baik. Tingkat akurasi robot masih rendah saat 

mengikuti garis dan memproses barang, karena pembuatan mekanik robot yang 

belum presisi. Biaya pembuatan robot pada tabel 13.

Tabel 13. Biaya Pembuatan Robot
No Komponen Robot Jumlah Harga Total
1 Motor DC Servo 3 40000 120000
2 Sensor Cahaya 7 4000 28000
3 Modul Sensor 2 10000 20000
4 Limit Switch 3 1500 4500
5 Adaptor 1 25000 25000
6 MK AT89S52 1 15000 15000
7 Minimum System AT89S52 1 125000 125000
8 Downloader 1 50000 50000
9 Acrylic 3 mm 1 85000 85000
10 Lakban 4.8 cm 1 8000 8000
11 Sepasang Roda merk Tamiya DIA 6 cm 1 75000 75000
12 Ball castor 1 75000 75000
13 Paket Mur baud 1 20000 20000
14 Ulir 1 3500 3500
15 Paket Pengkabelan 1 40000 40000

TOTAL BIAYA (Rp) 694000



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil rancang bangun dan pengujian pada robot pengangkut 

barang otomatis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Keseluruhan sistem dapat terkoordinasi dengan baik sehingga robot dapat 

menjalankan fungsinya yaitu mengikuti garis, mengangkat beban dan 

meletakkannya kembali pada tempat yang telah ditentukan.

2. Pembuatan algoritma program berhasil menjalankan robot sesuai dengan 

tugas dan dapat melintasi track yang telah ditentukan.

3. Robot dapat melintasi track dengan sudut belokan 0 derajat hingga 135 

derajat. Semakin besar sudut belokan semakin lama robot untuk memutar 

tubuh robot.

4. Penambahan beban sangat mempengaruhi kecepatan. Pada sudut 0 derajat, 

kecepatan dengan beban 150 gram adalah 0.044 (m/s), kecepatan dengan 

beban 250 gram adalah 0.044 m/s, kecepatan dengan beban 350 gram 

adalah 0.043 m/s dan kecepatan dengan beban 450 gram adalah 0.040 m/s. 

Pada sudut 45 derajat, kecepatan dengan beban 150 gram adalah 0.043 

m/s, kecepatan dengan beban 250 gram adalah 0.041 m/s, kecepatan 

dengan beban 350 gram adalah 0.041 m/s dan kecepatan dengan beban 

450 gram adalah 0.039 m/s. Pada sudut 90 derajat, kecepatan dengan 

beban 150 gram adalah 0.039 m/s, kecepatan dengan beban 250 gram 

adalah 0.038 m/s, kecepatan dengan beban 350 gram adalah 0.036 m/s dan 
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kecepatan dengan beban 450 gram adalah 0.036 m/s. Pada sudut 135 

derajat, kecepatan dengan beban 150 gram adalah 0.037 m/s, kecepatan 

dengan beban 250 gram adalah 0.037 m/s, kecepatan dengan beban 350 

gram adalah 0.035 m/s dan kecepatan dengan beban 450 gram adalah 

0.034 m/s.

5. Semakin berat beban yang diangkut, maka robot akan semakin lambat dan 

konsumsi daya semakin besar.

5.2 Saran

1. Penggunaan motor yang sesuai dengan ukuran atau dimensi dan berat 

robot akan memperbaiki gerakan robot, selain itu penggunaan sumber 

tegangan yang tahan lama dan memiliki arus stabil yang kuat dapat 

memberikan hasil yang sangat bagus pada robot.

2. Untuk penelitian lanjutan perlu membuat robot yang dapat meletakkan 

barang pada rak bertingkat atau penumpukan barang.

3. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai pemrograman untuk pergerakan robot

menggunakan kontroler PID (Proporsional Integral Derivatif). Serta 

pengujiannya terhadap berbagai pengambilan sudut.

4. Perlunya pengaturan intensitas cahaya inframerah yang tepat untuk sensor 

penjejak garis agar lebih efektif.

5. Perlu diteliti mengenai penggunaan sensor selain menggunakan sensor 

cahaya (LED), bisa menggunakan pencitraan digital (misalnya kamera).
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